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สารจาก
ผูอํานวยการ

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท

ในปพุทธศักราช 2562 นี้เปนปที่ 37 ของการครบ
รอบการก อ ตั้ ง สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา (สนท.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในนามของผูอํานวยการและ
ผูบริหาร สนท. ผมขอขอบคุณชาวธรรมศาสตรทุกทานทั้ง
ภายใน สนท. และจากหนวยงานตาง ๆ ที่เปนสวนหนึ่งชวย
พัฒนาการทํางานดานการบริการการศึกษาในดานตาง ๆ
ตลอดจนระบบการบริการในทุก ๆ ดานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0
ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
คน กระบวนการทํางาน และระบบฐานขอมูล โดย สนท.
ของเรากําลังดําเนินงานพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ของ สนท. ในดานตาง ๆ รวมถึงปรับและสรางแนวคิด
(Mindset) ใหม ๆ ในการลดกระบวนการ และลดเวลาทํางาน
และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยใหมีการบริการ
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แกชาวธรรมศาสตรและหนวยงานภายนอกทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ภายใต
คานิยมองคกร ที่วา “SO Proud” (Service Excellence
& Organization First) “บริการที่เปนเลิศ มุงมั่นทุมเท
เพื่อองคกร ดวยความภาคภูมิใจ” เพื่อใหผูรับบริการไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุดจากความรวดเร็ว ความสะดวกและ
ความถูกตอง
ในสวนของผลงานที่ สนท. ไดดําเนินการพัฒนาในป
ที่ผานมา ไดแก ระบบการจายเงินขามธนาคาร (Cross
Bank) และระบบการลงทะเบียนรายวิชาผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ หรือ Application TU Registration System
ซึง่ ไดรบั การตอบรับจากผูใ ชบริการในกลุม นักศึกษาปจจุบนั
เปนอยางมาก เนื่องจากมีบริการแจงเตือนตารางเรียนและ
ตารางสอบ ประกาศคะแนนแบบ Realtime และเมื่อ
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาผานโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละชําระ
เงินออนไลนสําเร็จ จะมีขอความแจงกลับไปยังนักศึกษา
การพัฒนาระบบบริการทางดานเว็บไซต โดยทําการปรับ
รูปแบบขอมูล และเมนูตาง ๆ ใหสามารถเรียกใชงานไดงาย
ขึ้น พรอมทั้งเพิ่มชุดขอมูลและบริการตาง ๆ ที่เปนภาษา
อังกฤษ พัฒนาระบบการตอบคําถามอัตโนมัติ (T-Reg

ChatBot) เพือ่ ตอบคําถามขอสงสัยจากผูร บั บริการนอกเวลา
ราชการ และขณะนี้ สนท. ไดดาํ เนินการพัฒนาระบบเอกสาร
รับรองที่บรรจุ Bar Code หรือ QR Code ซึ่งหนวยงาน
ภายนอกสามารถตรวจสอบยอนกลับในความนาเชือ่ ถือของ
เอกสารเองได รวมถึงการจัดทําเอกสารรับรองในรูปของ
ไฟลดิจิทัล เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา นอกจากนี้
เรากําลังจัดทําระบบฐานขอมูลนักศึกษาเพื่อใหหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถดึงขอมูล
ไดโดยตรง
ในนามผูอ าํ นวยการ ผูบ ริหาร และบุคลากรสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา ผมหวังเปนอยางยิง่ วาทุกบริการ และการ
พัฒนางานในทุกดานของเรา จะเปนประโยชนตอ ผูร บั บริการ
จากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา และเราจะพัฒนาตอไป
อยางไมสิ้นสุด
รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
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บุคลากร สํานักทะเบียนนักศึกษา
- จํานวนบุคลากรสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
และระดับการศึกษา
- งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานทะเบียนนักศึกษา ทาพระจันทร ศูนยลําปาง
และศูนยพัทยา
- งานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร

คณะผูจัดทําหนังสือรายงาน
ประจําปการศึกษา 2561-2562
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา, รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร รองผูอํานวยการฝายวางแผน
และบริหาร, อาจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ, นางกาญจนา โพบุญเรือง รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา, นางกรกนก ประภาสโสภณ รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
รับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา, นางสุภาวดี คํามวง รักษาการในตําแหนง
หัวหนางานทะเบียนและวัดผล, นางอัศณี สงวนสุข หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา
ทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา, นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนางาน
แผนและบริหารสํานักงานทะเบียน, นางสาวบุญจิรา ภูเ งิน หัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารองคกร และนางชนานาถ เคาชาติชาย หัวหนางานทั่วไป

ผูจัดทําหนังสือรายงาน
ประจําปการศึกษา 2561-2562

นายเสกสันต อํานวยพานิช นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
และนางสาวพัชราพรณ ศรีเพียงจันทร นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
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ผูอํานวยการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองศาสตราจารย
ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท
cchainar@reg.tu.ac.th

รองผูอํานวยการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ฝายวางแผนและบริหาร

รองผูอํานวยการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย
ดร.พิพัฒน สมภาร
Somparn@reg.tu.ac.th

อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง
tanatorn@reg.tu.ac.th

Registrar TU
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รักษาการในตําแหนง
เลขานุการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

กาญจนา โพบุญเรือง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ

(82)1660

kan-reg@reg.tu.ac.th

รักษาการในตําแหนง
หัวหนางานรับเขา
และทะเบียนประวัตินักศึกษา

กรกนก ประภาสโสภณ

รักษาการในตําแหนง
หัวหนางานทะเบียนและวัดผล

สุภาวดี คํามวง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ

(82)1609

ติดตอ

(82)1620

ksupavad@reg.tu.ac.th

kornkanok@reg.tu.ac.th

หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา
ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง
และศูนยพัทยา

อัศณี สงวนสุข

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ

(81)3718

Registrar TU

assanee@reg.tu.ac.th

หัวหนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารองคกร

บุญจิรา ภูเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญ
การพิเศษ
ติดตอ (82)1627

boonpn@reg.tu.ac.th
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หัวหนางานทั่วไป

หัวหนางานแผนและ
บริหารสํานักงานทะเบียน

สาริยา นวมจิต

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญกา
ติดตอ (82)1645

sariya@reg.tu.ac.th

ชนานาถ เคาชาติชาย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
ติดตอ (82)1641

kchanana@reg.tu.ac.th
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วิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยมองคกร สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

#1

วิสัยทัศน

เปนผูนําในระบบงานทะเบียน
และประมวลการศึกษา
มุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการตาม
มาตรฐานสากล โดยการดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
และความเปนธรรมศาสตร

#3

คานิยมองคกร

SO Proud

“

บริการที่เปนเลิศ
มุงมั่นทุมเทเพื่อองคกร
ดวยความภาคภูมิใจ

“
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#2
พันธกิจ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา เปนหนวยงานกลาง
ทีใ่ หบริการดานงานทะเบียนนักศึกษาและประมวล
ผลการศึกษาทุกระดับ ตัง้ แตเริม่ เขาศึกษา จนกระทัง่
สําเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก
1. ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม จัดเก็บ
ขอมูลประวัติ ผูสมัคร นักศึกษา ศิษยเกา
2. ดําเนินการสนับสนุนงานดานการผลิตบัณฑิต
รับลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสถานภาพทาง
วิชาการ ประมวลผลการศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3. ดําเนินการใหบริการออกเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา

Thammasat
University
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ประวัติความเปนมา
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง 2476 ได
กําหนดใหมคี ณะกรรมการชุดหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการมหาวิทยาลัย”
ซึ่งมีหนาที่พิจารณานโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และภายใน
มหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานตาง ๆ ทํางานในดานธุรการ บริการทางวิชาการ
เรียกวา แผนกตาง ๆ คือ
1. แผนกจัดทําตํารา
2. แผนกหองสมุด
3. แผนกกลาง
4. แผนกบัญชี
5. แผนกทะเบียนและสอบไล
6. แผนกคําสอน
แผนกทะเบียนและสอบไล จึงเปนหนวยงานทีเ่ กิดขึน้ มาพรอม
การสถาปนามหาวิทยาลัย มีหนาทีเ่ ก็บรักษาใบสมัครและขอมูลนักศึกษา
เมือ่ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ทําหนาทีต่ รวจสอบการจายเงิน
คาเลาเรียน คาสมัครสอบของนักศึกษา
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เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการ
สอนในระบบเปอรเซ็นต นักศึกษาคณะใดศึกษาวิชา
ที่เปดสอนในคณะนั้นจนสําเร็จการศึกษา การจัด
ตารางบรรยาย การรับสมัคร สอบไล ตลอดจนการ
คํานวณและบันทึกคะแนนเปนภาระที่แตละคณะ
เปนผูร บั ผิดชอบ สวนการรับขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
และการออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ของนักศึกษาทุกคณะเปนงานของแผนกทะเบียน
และสถิติ

Registrar

11

Office of the
12 Registrar

ประวัติ

ความเปนมา
บ
เ
ะ
ท
น
ักงา

สําน

ปพ.ศ. 2525

า

ึกษ
ศ
ก
ั
น
ียน

มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยยกฐานะ
งานทะเบียนและวัดผลการศึกษาขึน้ เปนสํานักทะเบียน
และประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2525 ใหเปนหนวยงานกลางที่ใหบริการทางการ
ศึกษาแกนกั ศึกษา อาจารย ศิษยเกา ตลอดจนหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

า
ศ
ม
ร
ัยธร

ล

า
ย
ท
ิ
ว
มหา
ปพ.ศ. 2529

มหาวิ ท ยาลั ย ขยายการเรี ย นการสอนทางด า น
วิ ท ยาศาสตร ม ายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต โดยเปดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนคณะแรก และใหนกั ศึกษาปทหี่ นึง่ ไปเรียนรวมกัน
ทีศ่ นู ยรงั สิตเปนปแรกในปนนั้ เพือ่ ใหบริการทางการ
ศึกษาในความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล จึงตั้ง “ฝายทะเบียนและประมวลผล
ศูนยรังสิต” ขึ้น

Thammasat
University



าสตร
ปพ.ศ. 2549

เพือ่ ใหการบริการนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ท า พระจั น ทร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จึ ง แต ง ตั้ ง
“ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร” ปฏิบตั ิ
งานประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 เปนหนวยงานสนับสนุน
ใหคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/โครงการที่จัดการเรียน
การสอน ทาพระจันทร ทําหนาทีต่ งั้ แตรบั เขาศึกษา
จนสําเร็จการศึกษา เชนเดียวกับสํานักทะเบียนฯ
ศูนยรังสิต

ปพ.ศ. 2553

สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการทบทวน
ภารกิ จ หลั ก ในการบริ ห ารงานอย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อรองรับกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไป
ถึงการทยอยเกษียณอายุของขาราชการอยางตอเนือ่ ง
สําหรับโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ตามภารกิจใหมนี้ แบงออก
เปน 8 ฝายดวยกัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้
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ปพ.ศ. 2553
ฝายรับเขาศึกษา

ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด

ฝายทะเบียนประวัติและหนังส�อสําคัญ

ดูแลงานขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพ
นักศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษยเกา

ฝายทะเบียนและประมวลผล 1

ดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผอนผันและ
คืนเงินคาธรรมเนียม หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา
การจบการศึกษา คณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร
ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ทีม่ ไิ ดอยูใ นความ
ดู แ ลของฝ า ยทะเบี ย นและประมวลผล ท า พระจั น ทร )
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร
และทันตแพทยศาสตร

ฝายทะเบียนและประมวลผล 2

ดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผอนผันและ
คืนเงินคาธรรมเนียม หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา
การจบการศึกษา คณะนิติศาสตร พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี เศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและประมวลผล
ทาพระจันทร) ศิลปกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร
และการผั ง เมื อ ง พยาบาลศาสตร สาธารณสุ ข ศาสตร
สหเวชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร

ดู แ ลงานเช น เดี ย วกั บ 4 ฝ า ยข า งต น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการ
สอนทาพระจันทร และวิทยาลัยนวัตกรรม

ฝายประมวลขอมูล

ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผล
ทะเบียนนักศึกษา งานบริการเทคโนโลยีใหกบั บุคลากรสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล รวมทัง้ งานบริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ

ฝายบร�หารงานทั่วไป

ดู แ ลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
งานประชุม งานพัสดุ จัดซือ้ จัดจาง การเงิน-บัญชี งานบริการ
หนาเคานเตอร งานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการและ
งานสวัสดิการสิทธิประโยชน)

ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล

ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนา
บุคลากร งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธขอมูล
ข า วสาร งานผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ / อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส และงาน
ประสานการดูงาน

Thammasat
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ปพ.ศ. 2560
ปพ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีการปรับโครงสรางการ
จัดตัง้ และการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่ อวั น ที่ 15 กุมภาพันธ 2559 และมีมติอนุมัติใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้ง
และการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2559 ตามบทเฉพาะกาล ขอ 17 การใหสว นราชการ
และหนวยงานตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2531 เป น ส ว นงานหรื อ ส ว นงานภายในตาม
ขอบังคับนี้ ใหสาํ นักทะเบียนและประมวลผล เปลีย่ นชือ่
หนวยงานเปน “สํานักงานทะเบียนนักศึกษา” และ
มีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2559 เปนตนไป

มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ป รั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษา
พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวน
ราชการแตอยูใ นกํากับของรัฐ เพือ่ ใหมกี ารบริหารจัดการ
ภายในหนวยงานเกิดความคลองตัว เปนไปดวยความ
เรียบรอยเหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจหลักของ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา จึงไดมกี ารขออนุมตั กิ าํ หนด
โครงสรางการแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ของ
สวนงานใหม ดังนี้
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา แบงสวนงานออก
เปน 5 งาน คือ
1. งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาศู น ย ท  า พระจั น ทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
4. งานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สารองคกร
(ปรับปรุงขอมูลลาสุด ตุลาคม 2560)
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คณะกรรมการอํานวยการ

โครงสร
า
ง
การแบงสวนงาน

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Registrar TU

งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขอบเขตและหนาที่
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
การตรวจสอบคุณวุฒิผูเขาศึกษา
การบริหารจัดการทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การจัดเตรียมปริญญาบัตร
การผลิตบัตรบัณฑิต
การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเกา

งานทะเบียนและวัดผล
ขอบเขตและหนาที่
1. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงิน
คาธรรมเนียม
5. การจัดทําหองบรรยาย-หองสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การอนุมัติปริญญา
10. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
(Transcript)

Thammasat
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ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
สํานักงานเลขานุการ
งานทั่วไป
งานทะเบียนนักศึกษา (ทพจ.,ลําปาง,พัทยา)

งานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร

ขอบเขตและหนาที่
1. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษาและ
สถานภาพทางวิชาการ
4. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
5. การจดทะเบียน
6. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
7. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงิน
คาธรรมเนียม
8. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา
9. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
10. การอนุมัติปริญญา
11. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
12. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
13. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา

ขอบเขตและหนาที่
1. วิเคราะหและวางแผนนโยบายสํานัก
2. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
5. วิเคราะหและวางแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล
6. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10.การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงานประชุม
พิธีการ
13. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

ขอบเขตและหนาที่
1. การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
3. การบริหารและดูแล เว็บไซตของหนวยงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางดานเทคโนโลยีใหบคุ คลากร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
6. การบริการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
และการจัดการ
7. การประชาสัมพันธเผยแพรขอ มูล และขาวสาร
องคกร ทั้งภายในและภายนอกองคกร
8. การออกแบบผลิตสือ่ สิง่ พิมพ/อิเล็คทรอนิคส
เพื่อการประชาสัมพันธองคกร
9. การประสานการดูงาน จากหนวยงานอื่น ๆ

ขอมูล ณ สิงหาคม 2562
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คณะกรรมการดําเนินงาน
นอกจากการบริหารงานตามโครงสรางการแบงสวนงานแลว
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ยังมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการทํา
หนาที่ขับเคลื่อนการบริหารงานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกภารกิจหลักในการบริหารงาน ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ทําหนาที่
กําหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ใหมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารงานของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดในการดําเนินงาน
ภายในสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับแนวทางการบริหารงาน
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการในชุดตาง ๆ ที่ทําหนาที่เปน
ฟนเฟองในการขับเคลื่อนภารกิจ และการดําเนินงานในสวนตาง ๆ
อีกมากมาย อันประกอบไปดวย

Thammasat
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#1
คณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
ดูแลผลการปฏิบัติงาน

#3

คณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบท
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ
สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา

คณะกรรมการ
จัดทําองคความรู
ของสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา

#4

#5

คณะกรรมการ
สานสัมพันธ
สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา

#2
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คณะกรรมการอํานวยการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย ดร.ปกปอง สองเมือง

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ธีร เจียศิริพงษกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร

กรรมการ
กรรมการ

อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายวสวัต ชวลิตธํารง
อาจารยดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย
รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพล สังขโพธิ์ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอํานวยการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

นางกาญจนา โพบุญเรือง รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนางานแผนและบริหารงานสํานักงานทะเบียน

Thammasat
University

21

คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร

รองประธานกรรมการ

อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองประธานกรรมการ

นางกรกนก ประภาสโสภณ

กรรมการ

นางสุภาวดี คํามวง

กรรมการ

นางอัศณี สงวนสุข

กรรมการ

นางสาวสาริยา นวมจิต

กรรมการ

นางสาวบุญจิรา ภูเงิน

กรรมการ

นางกาญจนา โพบุญเรือง

กรรมการและเลขานุการ

นางชนานาถ เคาชาติชาย

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ

ผูชวยเลขานุการ

ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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คําสัง
่ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาที่
69/2561,91/2561 และ 21/2562

ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการดําเนินการ
บริหารจัดการดูแลผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI)

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
นางสาวสาริยา นวมจิต

ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
หัวหนางานแผนและบริหารงานสํานักทะเบียน

ประธานกรรมการ
นางสาวศุภลักษณ พีเค.

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ
นางชนานาถ เคาชาติชาย
นางสาวมัลลิกา กลิ่นจันทรหอม
นางสาวอารีรัตน สีเหลือง
นางสาวธรณดาณี มุขหิรัญพันธ
นายสิริพันธ บัวดี
นายจตุรงค เสานอย
นางดารัตน เกตุสะอาด
นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Thammasat
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กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวทราภรณ วรกุลดํารง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ดําเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบตั งิ านตาง ๆ ไมวา จะเปนตัวชีว้ ดั
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา (KPI) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมทั่งรวมตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานแตละไตรมาส เพื่อนําเสนอผูบริหารตอไป
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คําสัง
่ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาที่
70/2561, 92/2561 และ 26/2562

ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริ ห ารคุ ณ ภาพ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา (ISO)

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง
กรรมการ
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางกรกนก ประภาสโสภณ
นางสุภาวดี คํามวง
นางอัศณี สงวนสุข

นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวบุญจิรา ภูเงิน
นางชนานาถ เคาชาติชาย
นายพิเชษฐ จิตตพงค
นายณัฐวุฒิ อยูสุข

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษาศูนยทาพระจันทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
หัวหนางานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Thammasat
University

นางจุฑามาศ เวศวิทย
นางวิมล สุทธิกุล
นางสาวกนกกาญจน เวชชกรรม
นางสาวศศิมา รวมพุม
นางสาวอุบลทิพย โพธิลังกา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทราภรณ วรกุลดํารง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ติดตาม กํากับดูแล สงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานปฏิบัติงานตามเอกสาร
คุณภาพ คูมือคุณภาพ และสรางจิตสํานึกการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพทั่วทั้งองคกร
2. ติดตามและรายงานการดําเนินงานดานการบริหารคุณภาพตอผูบริหาร
3. วางแผนและเตรียมการเพื่อใหไดรับการรับรองตามแผนการดําเนินงานดาน ISO
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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คําสัง
่ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาที่
71/2561

ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร. พิพัฒน สมภาร
นางกาญจนา โพบุญเรือง
กรรมการ
นายทรงวุฒิ วงคสุวรรณ
นางสาวพรรณราย เพิ่มสินธ
นางสาวรุงทิพย รุงวิวัฒนกูล
นายกฤษณ เรืองชัย
นางศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
นางรัชญา รุนมะลัง
นางสาวศิรินันท ดีสวัสดิ์

คณะกรรมการจัดทําองคความรู
ของสํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
(KM)
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
รักษาการในตําแหนงเลขานุการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Thammasat
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กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผูชวยเลขานุการ
นางสาวทองยุน มธุรส

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบ

จัดทําองคความรูของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา (KM)
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดําเนินการขับเคลื่อนในการถายทอดองคความรูภายในหนวยงาน
2. จัดกิจกรรม Walk Rally รวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน
3. จัดกิจกรรม Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรูระหวางคณะหนวยงานตาง ๆ
4. บริหารจัดการในการจัดกิจกรรม กรณีศึกษา “พี่ชวนนองคุย” รูปแบบการจัดประชุม
นําเสนอกรณีศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหและแกปญหาในการทํางาน
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คําสัง
่ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาที่
73/2561

ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการจัดทําแผนแมบท
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท

ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

กรรมการ
อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางกรกนก ประภาสโสภณ

นางสุภาวดี คํามวง
นางอัศณี สงวนสุข
นางสาวบุญจิรา ภูเงิน
นางชนานาถ เคาชาติชาย

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานรับเขา
และทะเบียนประวัตินักศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
หัวหนางานทั่วไป

Thammasat
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กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสาริยา นวมจิต

หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน

ผูชวยเลขานุการ
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท
นางขวัญกมล ทองเนียม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กําหนดกรอบ ทิศทาง แนวทาง ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนแมบท
บริหารทรัพยากรบุคลคล
2. กํากับ ดูแลและสนุบสนุนใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาตาง ๆ ในการจัดทํา
แผนแมบทบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กํากับ ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดทําแผนแมบทบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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คําสัง
่ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาที่
74/2561, 93/2561, 96/2561 และ 97/2561

ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

คณะกรรมการสานสัมพันธ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ

นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

กรรมการ

นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นางสาวปภาดา คงคา
นางสาวปรียากร ปอมสุวรรณ
นายสันติ หงษทอง
นางสาวจุฑาภัค จงดี
นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

Thammasat
University

กรรมการและเลขานุการ

นางขวัญกมล ทองเนียม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูชวยเลขานุการ

นางสาวอุบลทิพย โพธิลังกา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสานสัมพันธสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สรางสัมพันธภายในหนวยงาน โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหบุคลากร
เกิด Smile REG ยิ้มจากภายใน ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. สรางสัมพันธภายนอกหนวยงาน
- การดูงานหนวยงานตาง ๆ
- การจัดสัมมนาประจําป
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เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร

Modern

กาวลํ้า
นําสมัย

M-1 Modern Management
กลยุทธ
M-1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ แี ละ

มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ค วาม
โปรงใสตรวจสอบได ตามหลักธรรมภิบาล
พรอมมีระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบ
ประกันคุณภาพที่เปนตนแบบของหนวย
งานอื่น

กลยุทธ
M-1.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นมิตติ า ง ๆ

ระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ พรอมสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนองค
ความรูดานงานทะเบียนและประมวลผลสูบุคลากรและหนวยงาน
อื่น ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

โครงการ

โครงการ

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป
- ประกันคุณภาพ
- บริหารทรัพยากรบุคคล
- งบประมาณ

โครงการจัดทําองคความรูของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
(KM)
โครงการจัดทําตัวชี้วัดกลาง
โครงการระบบตรวจสอบคุณวุฒกิ ารศึกษาสําหรับเขาศึกษา
ตอในระดับบัณฑิตศึกษา

เปาประสงค

M-2 Modern Staff

กลยุทธ
M-2 ทบทวนโครงสรางการบริหาร กรอบอัตรากําลัง และภาระ

หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และทิศทางการพัฒนาเพื่อความคลองตัว พรอมพัฒนาบุคลากรให
เปน Data Cook และ Simplicity Expert มีทักษะดานภาษา เปน
Skillful Learner การแกปญ
 หาและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เพื่อใหเกิดความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยมีเสนทาง
ความกาวหนา ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน เพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงในงาน และความผูกพันในองคกร

โครงการ

โครงการ HRM Development Plan
โครงการสํารวจความผูกพัน/ความสุข
โครงการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร

Thammasat
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M-3 Modern Environment
กลยุทธ
M-3 สรางบรรยากาศการทํางานโดยทุกคนมีสวนรวมใหสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา เปนองคกรแหงความสุข

โครงการ
โครงการ Green REG

เปาประสงค

M-4 Modern IT
กลยุทธ
M-4 พัฒนาสถาปตยกรรมดาน IT ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

โดยใหเกิดการบูรณาการระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนขอมูล และความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

โครงการ
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการและการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงาน
- IT Care
- พัสดุครุภัณฑ
โครงการสื่อสารทางไกลทาพระจันทร-รังสิต
โครงการปรับปรุงหอง Server

MASS
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เปาประสงค

A-1 Corrective Action
A-2 Preventive Action
A-3 Improvement

ประเด็นยุทธศาสตร

Accuracy

ถูกตอง
เชื่อถือได

กลยุทธ A-1 การวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาด
A-2 แนวทางการปองกันขอผิดพลาด
A-3 การพัฒนากระบวนการปองกันขอผิดพลาด
โครงการ

โครงการ External Audit (ISO 9001 : 2015)

เปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร

Smart

สะดวก
เขาถึงงาย

S1-1 TU Society for Life
กลยุทธ S1-1 พัฒนาและสรางชองทางดานการใหบริการ

แกนักเรียน ที่ตองการใชขอมูล จากสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

S1-2 TU Society for Student

กลยุทธ S1-2 พัฒนาระบบการใหบริการที่สอดคลองกับ

Life Style ของนักศึกษาปจจุบันเพื่อใชในการ
พัฒนาตนเอง ในรั้วเหลืองแดงตั้งแตตนจนจบ

S1-3 TU Society
for International Student

กลยุทธ S1-3 พัฒนาระบบใหครอบคลุมความตองการดาน
การใหบริการทางการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ

S1-4 TU Society for Alumni

กลยุทธ S1-4 พั ฒ นาระบบบริ ก ารที่ ส ามารถสานต อ
สัมพันธภาพระหวางศิษยเกากับสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ไดอยางยั่งยืน

Thammasat
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โครงการ

เปาประสงค

S1-5 TU Society for Staff
กลยุทธ S1-5 พัฒนาและสรางชองทางดานการใหบริการ

แกนักเรียน ที่ตองการใชขอมูล จากสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร

Smile

ใสใจ และ
เปนมิตร
เปาประสงค
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โครงการระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
(TCAS 62)
โครงการระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับหลักสูตรนานาชาติ (TCAS Inter 62)
โครงการปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา เฟส 3
โครงการ Big Data
โครงการ Smart Chat Bot
โครงการพัฒนาระบบบริการใบรับรองทางการศึกษา (QR Code)
โครงการจัดเก็บเอกสารสําเร็จการศึกษาเปนอิเล็กทรอนิกส
โครงการ Data Warehouse
โครงการ Media Society
โครงการสํารวจทัศนคติผูใชบริการตอภาพลักษณของสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

เปาประสงค

S2-1 Smile REG
กลยุทธ
S2-1 สร า งทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวก และพั ฒ นา

บุคลิกภาพใหกับบุคลากรดวยการเสริมสรางทั้ง
สุขภาพกายและใจ ใหแข็งแรงเพื่อพรอมใหบริการ
ดวยความตั้งใจ และจริงใจ

โครงการ

โครงการสานใจ...สรางสุข

S2-2 Smile Together
กลยุทธ S2-2 สงเสริมความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการ ผานการมี

สวนรวมเพื่อใหรูสึกเปนสวนหนึ่งของสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา จนกลายเปนความผูกพัน

โครงการ

โครงการสวัสดิการ
โครงการพบปะเครือขายผูรับบริการ
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รายงานการประเมินคุณภาพ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2562
สํานักงานทะเบียนนักศึกษามีวิสัยทัศน “เปนผูนําดานการใหบริการงาน
ทะเบียนนักศึกษาในประเทศไทย โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนองคกร” เพื่อใหวิสัยทัศนสําเร็จลุลวงดวยดี จําเปนอยางยิ่งที่สํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาตองมีกระบวนงานและขั้นตอนการดําเนินงานที่มีความชัดเจน
ไมซาํ้ ซอน ทันสมัย และสามารถดําเนินการไดตามเวลามาตรฐานทีก่ าํ หนดและเปนที่
ยอมรับของผูรับบริการ ซึ่งจะสงผลใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
และรูปแบบการใหบริการของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
กลไกในการชวยขับเคลื่อนและชวยใหมีการปรับปรุง พัฒนางานใหดีเลิศ
มากขึ้น คือการประเมินคุณภาพ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาเลือกใชระบบการ
ประเมินคุณภาพมาแลวหลายระบบ ไมวาจะเปนรายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) ระบบบริหารคุณภาพจากการใชเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) และปจจุบันสํานักงานทะเบียนนักศึกษาใชมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (International Organization for Standardization : ISO)
เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานขอกําหนด ISO 9001: 2015
ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานทะเบียนนักศึกษาจัดทําเอกสารคุณภาพ
ตามขอกําหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามพันธกิจหลัก
จํานวน 3 กระบวนงาน คือ
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1. การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. การสนับสนุนเพื่อผลิตบัณฑิต
3. การขอเอกสารทางการศึกษาและการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
สํานักงานทะเบียนนักศึกษารับการตรวจติดตามคุณภาพภายในสํานักงานใหบริการ
และสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (Internal Audit) เมือ่ วันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา
09.00-12.00 น. ณ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อประเมินความพรอมและประสิทธิผลใน
การนําระบบ ISO 9001:2015 มาปฏิบัติใช รวมทั้งคนหาสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเพื่อ
ดําเนินการแกไขกอนทีห่ นวยงานภายนอก (Certiﬁcation Body : CB) จะมาทําการตรวจสอบ
เพื่อรับรองตอไป คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในไดสรุปภาพรวมการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสํ า นั ก งานบริ ก ารและสนั บ สนุ น การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร โดยผลการตรวจติดตามดังกลาวของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา สํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาไมไดรับใบรองขอใหองคกรการแกไขขอบกพรอง หรือความไมสอดคลอง
หรือความไมเปนไปตามขอกําหนดทีเ่ กิดขึน้ (Corrective Action Request : CAR) มีขอ เสนอ
และประเด็นคูม อื คุณภาพควรปรับปรุงเนือ้ หาใหครบถวนทุกกระบวนงาน โดยเฉพาะขัน้ ตอน
การคืนสภาพในคูม อื คุณภาพหัวขอสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนปจจุบนั และจัดทําตัวชีว้ ดั
ใหครบทุกคูมือคุณภาพ ดําเนินการครบถวนเปนที่เรียบรอยแลว
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ไดมกี ารทบทวนระบบบริหารงานคุณภาพ ทีใ่ ชประเมิน
มาตรฐานตั้งแตปงบประมาณ 2561 – 2562 อีกครั้ง พบวาขอบเขตบริหารคุณภาพสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาอยูภายใตสํานักงานอธิการบดี ซึ่งขั้นตอนกระบวนงานการดําเนินงานของ
แต ล ะหน ว ยงานมี ค วามแตกต า งกั น และเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี ค ล อ งตั ว มากขึ้ น
ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานทะเบียนนักศึกษา จึงไดขออนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัยผานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แยกออกมาดําเนินการเอง โดยไดรับการอนุมัติใหสามารถดําเนินการเองในการประชุมคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพสํานักงานบริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพือ่ “มหาวิทยาลัยยัง่ ยืน” และเพือ่ ใหเปนไปตาม
ขอตกลงการปฏิบตั งิ าน สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพื่อใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัด
รายตัว ในระดับสูงสุดและผลักดันโครงการตามแผนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยและประชาชน โดยผูอํานวยการสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษาเปนผูแทนของสํานักงานทะเบียนนักศึกษาเปนผูรับขอตกลงการ
ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 โดยมีตัวชี้วัดตามพันธกิจของหนวยงาน 3 ตัวชี้วัด
1. รอยละความถูกตองของการประกาศผลการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการใหบริการใบรับรองทางการศึกษา
3. รอยละของการผลิตหนังสือรับรองคุณวุฒิตรงตามเวลาที่กําหนด
ในปงบประมาณ 2562 พบวาสํานักงานทะเบียนนักศึกษาสามารถดําเนิน
การไดตามขอตกลงการปฏิบัติงานตามเปาหมายรอยละ 100 ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
รายละเอียดดังนี้
1. รอยละความถูกตองของการประกาศผลการศึกษาตามเวลาที่กําหนด
งานทะเบียนและวัดผลเปนงานที่มีภารกิจในการตรวจสอบและประกาศ
คะแนนตามขั้นตอนการประกาศผลการศึกษาผานระบบบริการทางการศึกษา โดยมี
กําหนดเวลามาตรฐานคือ 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คณบดีอนุมัติทํารายการ
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สงคะแนนผานระบบบริการทางการศึกษา ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนรายวิชาที่คณบดี
อนุมัติผานระบบบริการทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา
ที่ 2/2561 มีจํานวน 23 คณะ โดยงานทะเบียนและวัดผลดําเนินการตรวจสอบและประกาศ
คะแนนครบตามเวลามาตรฐานทั้ง 23 คณะ
2. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการใหบริการใบรับรองทางการศึกษา
งานรับเขาและทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษาเปนงานทีม่ ภี ารกิจในการใหบริการใบรับรอง
ทางการศึกษา โดยใหบริการแกผูรับบริการทุกระดับการศึกษา โดยมีกําหนดเวลามาตรฐาน
ในการดําเนินการคือ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับ Transcript โดยในปงบประมาณ
2562 มีจํานวนคํารองขอบริการใบรับรองทางการศึกษาเปนจํานวนทั้งสิ้น 7,193 ฉบับ
3. รอยละของการผลิตหนังสือรับรองคุณวุฒิตรงตามเวลาที่กําหนด
งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษาเปนงานที่มีภารกิจในการใหบริการผลิต
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่หนวยงาน / ศิษยเกาไดยื่นความประสงคตรวจสอบขอมูลประวัติ
ทางการศึกษาของศิษยเกาเปนรายบุคคลกับหลักฐานการศึกษาที่หนวยงานตาง ๆ ภายใน
ประเทศสงมาใหตรวจสอบความถูกตอง ไดแก สถานภาพนักศึกษา ชื่อปริญญาที่ไดรับ วันที่
สําเร็จการศึกษา วันเดือนปเกิด คะแนนเฉลี่ยสะสม เปนตน พรอมทําบันทึกแจงกลับ
เพือ่ รายงานผลการตรวจสอบ โดยรับเรือ่ งจากงานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน (ทีมงาน
ทั่วไป) ที่ระบุวันที่ติดตามงาน โดยในปงบประมาณ 2562 มีจํานวนผูรับบริการขอรับบริการ
ตรวจสอบคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 2,457 ราย สามารถดําเนินการไดตรงตามเวลาที่กําหนดจํานวน
2,453 ราย มีเพียงจํานวน 4 รายทีด่ าํ เนินการไดชา กวาเวลาทีก่ าํ หนดเนือ่ งจากรายชือ่ นักศึกษา
ทื่ยื่นขอตรวจสอบคุณวุฒินั้นเปนนักศึกษาที่สอบผานทุกกระบวนวิชาแลว อยูในชวงของการ
รอผลการศึกษา จึงทําใหดําเนินการลาชากวากําหนด ซึ่งไมใชการลาชาจากการดําเนินงาน
แตเปนการลาชาจากการรอผลการศึกษา
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รายงานการควบคุมภายใน
และการประเมินความเสี่ยง
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2562
ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) มีขอ กําหนดมาตรฐานที่ 6.1
ดําเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส คือองคกรตองวางแผน กําหนด
วัตถุประสงคที่มีคุณภาพในทุกสวนงาน ระดับและกระบวนการ สํานักงานทะเบียน
นักศึกษาไดดําเนินการจัดการความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในดังนี้
1. มีการกําหนดตัวชีว้ ดั งานพัฒนาใหบคุ ลากรในสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ไดเก็บสถิติ วิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน กระบวนงาน
2. วางแผนบริหารความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสี่ยง และมีการ
กําหนดการดําเนินงานเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
3. ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะหผล
การติดตามเพื่อกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานตอไป
การดําเนินการควบคุมภายในของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา นอกจากการ
รับตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในสํานักงานใหบริการและสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาตรแลว สํานักงานทะเบียนนักศึกษาไดใหขอมูลเกี่ยวกับบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บัญชีงานระหวางกอสราง ตามที่สํานักงานการตรวจเงิน
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แผนดินรองขอ เพือ่ ทําการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดรบั
การเขาตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อตรวจสอบ
เงินสดและเงินฝากธนาคารของหนวยงานประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2562 ณ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา โดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษาไดดําเนินการใหขอมูล
เอกสารประกอบครบถวนแลว
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ฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษาไดรับงบประมาณจาก 2
แหลงทีเ่ ปนหลัก คือ 1) งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
(งบพิเศษ) แบงเปนคาใชจา ยในการดําเนินงานตามภาระงานประจํา
และตามแผนยุทธศาสตร และ 2) งบประมาณสนับสนุนจากงบ
ประมาณของสํานักงานอธิการบดี
ในปงบประมาณ 2561- 2562 สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ไมไดรบั การจัดสรรงบประมาณแผนดินจากมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกนอกระบบ ดูแลบริหารจัดการเอง
โดยในปงบประมาณ 2561 และงบประมาณ 2562 ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรวมประมาณ 30 ลานบาท โดยแบงเปนดังนี้

สัดสวน

รายรับ

ปงบประมาณ
2561 - 2562

จาก 2 แหลง
งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
1. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
(งบพิเศษ)
1) เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณ
(Block Grant)

ปงบประมาณ 2561
ลานบาท รอยละ
20.39
65.61

ปงบประมาณ 2562
ลานบาท
รอยละ
24.79
81.65

20.39

65.61

19.06

62.78

2) ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป
(ขอใชเงินสะสม)

-

-

4.40

14.49

3) ไดรับอนุมัติคาใชจายโครงการ TCAS

-

-

1.33

4.38

10.47
30.06

34.49
100

5.57
30.36

18.35
100

2. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

รวม

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2561 สํานักงานทะเบียนนักศึกษาไดขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน จํานวน 6.8 ลานบาท
เพื่อเปลี่ยนเซิรฟเวอรใหม เพราะเดิมที่ใชอยูหมดอายุการใชงาน และเปนเทคโนโลยีแบบเกา
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การเบิกจายงบประมาณ ทั้ง 2 ปงบประมาณ มีการเบิกจายที่ รอยละ 76 และ 70 ของงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร หากเปรียบเทียบรอยละของการใชจายงบประมาณแลวปงบประมาณ 2562 ผลการใชจายงบประมาณลดลง
ประมาณ รอยละ 6 เนื่องจากปจจัยหลายดาน ดังนี้
1. มีการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ทําใหคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงนอยกวาแผนที่กําหนดไว
2. มีการยกเลิก หรือ ไมไดใชงบประมาณ เพราะไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก มธ เชน
โครงการ External Audit (ISO 9001 : 2015) ไดดําเนินการรวมกับสํานักงานอธิการบดี

สัดสวน

รายจาย
ปงบประมาณ
2561 - 2562

จาก 2 แหลง
งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
1. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
(งบพิเศษ)
1) เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณ
(Block Grant)

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
15.52 59.76
17.46 79.11
15.52

-

13.33

60.40

2) ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป
(ขอใชเงินสะสม)

-

-

2.80

12.68

3) ไดรับอนุมัติคาใชจายโครงการ TCAS

-

-

1.33

6.03

10.45
25.97

40.24
100

4.61
22.07

20.89
100

2. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

รวม

ขอมูล ณ วันที่ 04/12/62

Thammasat
University

45

จํานวน

นักศึกษา

ปการศึกษา 2560-2561
ปการศึกษา

2560

ปการศึกษา

2561

i
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คณะ/สถาบัน
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ระดับการศึกษา
ปริญญา
ตรี
817
989
650
731
321
394
352
456
312
412
856
991
304
311
193
223
656
1,176
547
649
203

ประกาศณียบัตร
19
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ปริญญา
โท
187
203
543
485
136
153
94
90
77
64
61
54
80
78
9
20
77
104
109
96
15

ปริญญา
เอก
30
16
1
3
1
0
3
5
3
4
10
10
3
6
2
2
16
19
22
15
25

รวม
1,053
1,234
1,194
1,219
458
547
449
551
392
480
927
1,055
387
395
204
245
749
1,299
678
760
243

Thammasat
University

คณะ/สถาบัน
คณะแพทยศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ระดับการศึกษา
ปริญญา
ตรี
204
467
578
48
101
94
116
99
107
385
397
217
287
47
71
116
102
0
0
464
466

ประกาศณียบัตร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
19
0
0

ปริญญา
โท
10
12
31
7
12
18
23
0
0
97
93
54
42
1
1
19
29
71
81
80
66

ปริญญา
เอก
22
2
2
2
1
9
9
0
0
2
2
4
7
0
0
0
0
12
10
21
9

รวม
236
481
611
57
114
121
148
99
107
484
492
275
336
48
72
135
131
87
110
565
541
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คณะ/สถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร

ระดับการศึกษา
ปริญญา
เอก
0
0
7
9
0
0
0
0
4
9
0
0
0
0

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0

ปริญญา
โท
75
34
9
8
0
0
0
0
26
15
0
10
12
12

52

0

0

0

52

34

0

0

0

34

ปริญญา
ตรี
175
240
204
260
90
67
23
35
59
53
82
86
0
0

ประกาศณียบัตร

250
274
220
277
90
67
23
35
89
77
82
109
12
12

สามารถเขาถึงขอมูลไดที่ https://www.reg.tu.ac.th/post/category/176
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จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2560-2561
ปการศึกษา

2560

ปการศึกษา

2561
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คณะ/สถาบัน
คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
คณะรัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร

ระดับการศึกษา
ปริญญา
ตรี
754
809
691
719
347
328
474
420
369
399
857
845
288
260
217
184
743
769
556
591
203

ประกาศณียบัตร
23
36
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ปริญญา
โท
147
165
504
529
110
107
67
74
44
30
83
73
102
88
11
7
89
93
94
81
6

ปริญญา
เอก
12
11
2
2
1
1
0
1
0
2
7
7
4
6
1
1
5
12
10
12
7

รวม
936
1,021
1,197
1,250
458
436
541
495
413
431
966
925
394
354
229
192
837
874
660
684
216

Thammasat
University

คณะ/สถาบัน
คณะแพทยศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
สถาบันภาษา
สถาบันภาษา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ระดับการศึกษา
ปริญญา
ตรี
197
272
319
75
54
77
81
84
112
343
318
89
133
0
20
0
0
0
0
486
558

ประกาศณียบัตร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
16
0
0

ปริญญา
โท
7
25
25
0
0
26
25
0
0
70
96
80
40
0
0
2
5
100
70
68
62

ปริญญา
เอก
11
2
1
2
3
0
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
7
10
21
16

รวม
215
299
345
77
57
103
108
84
112
415
416
169
173
0
20
2
5
114
96
575
636
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คณะ/สถาบัน
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ
วิทยาลัยพัฒนศาสตรปวย อึ๊งภากรณ
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร
คณะนิติศาสตรและคณะเศรษฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร
วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณ
วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณ

ระดับการศึกษา
ปริญญา
เอก
0
0
4
5
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
11
0
0
0
0

ปริญญา
โท
59
67
0
2
11
3
0
0
17
24
5
7
0
10
24
8

44

0

0

0

44

51

0

0

0

51

0
0

0
0

12
0

0
0

12
0

ปริญญา
ตรี
137
187
231
275
92
87
41
28
0
12
0
0
0
0
0
0

ประกาศณียบัตร

196
254
235
282
103
90
41
28
18
39
32
18
0
10
24
8

Thammasat
University

ประมวล

ภาพกิจกรรม
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
Office of the Registrar
Thammasat University
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กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู
ภายในมหาวิทยาลัย
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาจัดกิจกรรมดี ๆ “กิจกรรมแลกเปลีย่ น...
เรียนรู ภายในมหาวิทยาลัย” (TU – REG CoPs_Forum) ที่จัดโดย
คณะกรรมการจัดทําองคความรูของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา(KM)
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาของสถาบัน คณะ และโครงการตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับผูป ฏิบตั งิ านสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและไดแนวทางปฏิบัติงาน
ทีถ่ กู ตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Thammasat
University

กิจกรรม CSR 2019
“LOVE & Share คืนชีวิตสูโลกใตทองทะเล”
“...แมฝนตกก็ไมหวั่น สํานักงานทะเบียนฯ มธ. จับมือนักศึกษา อาจารย
เจาหนาที่ และศิษยเกา จัดกิจกรรม CSR ฟนฟูระบบนิเวศนใตทองทะเล...” วันที่
7 มิถุนายน 2562 สํานักงานทะเบียนนักศึกษา รวมกับตัวแทนนักศึกษา อาจารย
เจาหนาที่ และศิษยเกาจากคณะตาง ๆ อาทิ คณะเเพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เดินทางมุงหนาสู อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ คายฝกอบรมทัพเรือ
ภาคที่ 1 สวนแยก คายพระมหาเจษฎาราชเจา เพื่อทํากิจกรรม CSR 2019 “LOVE
& Share คืนชีวติ สูโ ลกใตทอ งทะเล” ทัง้ นี้ เปาหมายของกิจกรรมทีไ่ ดดาํ เนินการ คือ
ฟนฟูความสมบูรณสูโลกใตทองทะเลโดยการปลอยปลาฉลามทราย จํานวน 10 ตัว
และปูมา จํานวน 100 ตัว กลับสูธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสรางความรูจัก
และละลายพฤติกรรมใหกบั ผูเ ขารวมกิจกรรม โดยวิทยากรจากคายฝกอบรมทัพเรือ
ภาคที่ 1 คายเจษฎามหาราชเจา
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ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม
มธ.ลําปาง

รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จั ก ธรานนท
ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา และอาจารย
ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผูอํานวยการฯ พรอมดวยพี่ ๆ
ทีมงาน มารวมพูดคุยและเเนะนําการใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
ในกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยลําปาง ประจําปการศึกษา 2562”

Thammasat
University

กองทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสตอนรับ คณะผูบริหารและเจาหนาที่จาก

ศึกษาดูงาน

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขาศึกษาดูงาน
ณ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
โดยมีผูอํานวยการ รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท และ
รักษาการเลขานุการ สํานักงานทะเบียนฯ นางกาญจนา โพบุญเรือง
พรอมดวยหัวหนางานตาง ๆ ของสํานักงานทะเบียนฯ รวมตอนรับ
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“

“

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา หลักสูตร

ฝกซอมดับเพลิง อพยพหนีไฟ
และการชวยชีวิตเบื้องตน

สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา โดยงาน
อาคารสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ฝกซอมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการชวยชีวิต
เบื้องตน ณ อาคารสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ศู น ย รั ง สิ ต ซึ่ ง การ
ฝ ก อบรมในครั้ ง นี้ ไ ด ค วามรู  จ ากผู  เ ชี ย วชาญที่ มี
ประสบการและความรูใ นการอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยดานอัคคีไฟ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

Thammasat
University

กิจกรรมกีฬาสรางความสัมพันธ
ของบุคลากร
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
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ทําบุญครบรอบ 37 ป
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

กิจกรรมทําบุญครบรอบวันคลายวันกอตั้งสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ครบ 37 ป โดยกิจกรรมดังกลาวมี รองศาสตราจารย ดร. พิพัฒน สมภาร
และอาจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผูอ าํ นวยการสํานักงานทะเบียนฯ
รวมเปนประธานในพิธี และถือโอกาสนี้ จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ
โดยผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนฯ รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค
จักรธรานนท เปนประธานมอบโลประกาศเกียรติคณ
ุ ใหแกบคุ ลากรดีเดน
ประจําป 2562 ไดแก นายวินยั ตันธิกลุ บุคลากรดีเดน ประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง ผูปฏิบัติงานชํานาญงาน และนางหิรัณยา หนูสาท
บุคลากรดีเดน ประเภทลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานบริการ

Thammasat
University

บุคลากร

สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา

Office of the Registrar
Thammasat University
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จํานวน
บุคลากร

สํานักทะเบียนนักศึกษา
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

บุคลากรสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ประกอบไดดวย...

พนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(สวนงาน)

ลูกจางประจํา

46คน
จํานวน 8 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน

Thammasat
University

โดยจําแนกเปนตําแหนงงาน ดังนี้

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
พนักงานบริการ
พนักงานขับรถยนต
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ตํ่ากวาปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
6
4
21
1
3
2
1
1
3
1
3
1
2
2
1
1

ระดับการศึกษา
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
3
12
37
4
56

คน
คน
คน
คน
คน
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งานรับเขา

และทะเบียนประวัตินักศึกษา

3
4
1

2
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กฤษณะ สุทธิกุล
วินัย ตันธิกุล
มนธณรรฐ เสวตสูตร
ทรงวุฒิ วงคสุวรรณ
ศุภลักษณ พีเค
ณัฐวุฒิ อยูสุข

5

ขอบเขตหนาที่
1. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. การตรวจสอบคุณวุฒิผูเขาศึกษา
3. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
4. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
5. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
6. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
7. การจัดเตรียมปริญญาบัตร
8. การผลิตบัตรบัณฑิต
9. การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเกา

ตําแหนง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท

ติดตอ (82)1603
ติดตอ (82)1606
ติดตอ (82)1607
ติดตอ (82)1604
ติดตอ (82)1605
ติดตอ (82)1626

6
E-mail

payu@reg.tu.ac.th
vinaitan@reg.tu.ac.th
aongnana@reg.tu.ac.th
songwutw@reg.tu.ac.th
supaluck@reg.tu.ac.th
ynuttawut@reg.tu.ac.th
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งานทะเบียนและวัดผล

2
1
3

4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
14
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ขอบเขตหนาที่
1. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
5. การจัดทําหองบรรยาย-หองสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การอนุมัติปริญญา
10. ผลิตเอกสารรับรองการศึกษา(Transcript)

จุฑามาศ เวศวิทย
ศศิมา รวมพุม
บังอร เย็นเปนสุข
ณัทภัทร คําพันธ
ปรียากร ปอมสุวรรณ
ศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
อารีรัตน สีเหลือง
รัชญา รุนมะลัง
ธรณดาณี มุขหิรัญพันธ
สมาภรณ แกวทาไม
สันติ หงษทอง
ชุติมา โพธิ์ทอง
ปริศนา ไชยแสง
ศิริลักษณ รอดแจม

ตําแหนง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท

ติดตอ (82)1613
ติดตอ (82)1614
ติดตอ (82)1615
ติดตอ (82)1610
ติดตอ (82)1621
ติดตอ (82)1616
ติดตอ (82)1622
ติดตอ (82)1625
ติดตอ (82)1611
ติดตอ (82)1619
ติดตอ (82)1623
ติดตอ (82)1612
ติดตอ (82)1618
ติดตอ (82)1624

E-mail

vchutham@reg.tu.ac.th
rsasima@reg.tu.ac.th
bang@reg.tu.ac.th
nattapat@reg.tu.ac.th
preya@reg.tu.ac.th
sasipra2@reg.tu.ac.th
areerat@reg.tu.ac.th
rachaya@reg.tu.ac.th
thondanee@reg.tu.ac.th
samaporn@reg.tu.ac.th
h_santi@reg.tu.ac.th
chutima@reg.tu.ac.th
prisana@reg.tu.ac.th
siriluck@reg.tu.ac.th
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พระจันทร
งานรับเขา ศูศูนนยยทลําาปาง
และศูนยพัทยา

2 3 4
5 6 7

1

ขอบเขตหนาที่
1. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
และสถานภาพทางวิชาการ
4. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
5. การจดทะเบียน
6. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
7. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
8. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
9. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
10.การอนุมัติปริญญา
11. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
12. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
13. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิจิตรา รัศมี
ธมลวรรณ ปนมณี
รุงทิพย รุงวิวัฒนกูล
ปทมา ภูทอง
สิริพันธุ บัวดี
กนกกาญจน เวชชกรรม
จุฑาภัค จงดี
เทอดพงศ เพชรศิริ

ตําแหนง

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท

E-mail

ติดตอ (81) 3719
ติดตอ (81) 3718
ติดตอ (81) 2742
ติดตอ (81) 2743
ติดตอ (81) 2835
ติดตอ (81) 3717
ติดตอ (81) 2744
ติดตอ (81) 3716

rvijitra@reg.tu.ac.th
prah@reg.tu.ac.th
rrungthi@reg.tu.ac.th
pathama@reg.tu.ac.th
siripun@reg.tu.ac.th
kanok.v@reg.tu.ac.th
kjongdee@reg.tu.ac.th
terdpong@reg.tu.ac.th

8

Thammasat
University

67

งานแผนและบริหาร

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 2
3 4
56

ดวงพร โสติถิมานนท
ธีรารัตน สุทธิพงศ
คณิตา ซองศิริ
ทราภรณ วรกุลดํารง
ดารัตน เกตุสะอาด
ทองยุน มธุรส
ขวัญกมล ทองเนียม
ศิรินันท ดีสวัสดิ์
อุบลทิพย โพธิลังกา

ตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สํานักงานทะเบียน

7

ขอบเขตหนาที่
1. วิเคราะหและวางแผนนโยบายสํานัก
2. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
5. วิเคราะหและวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10. การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงานประชุมพิธีการ
13. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

8
โทรศัพท

ติดตอ (82)1646
ติดตอ (82)1649
ติดตอ (82)1648
ติดตอ (82)1658
ติดตอ (82)1642
ติดตอ (82)1643
ติดตอ (82)1654
ติดตอ (82)1644
ติดตอ (82)1657

E-mail

sduangpo@reg.tu.ac.th
stheerar@reg.tu.ac.th
kanitta@reg.tu.ac.th
taraporn.wo@reg.tu.ac.th
darrut@reg.tu.ac.th
mtongyoo@reg.tu.ac.th
jkwan@reg.tu.ac.th
dsirinan@reg.tu.ac.th
jp-tio@reg.tu.ac.th
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Office of the
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองคกร

2
3
1

5 6
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิมล สุทธิกุล
สุภารัตน ลิจุติภูมิ
จตุรงค เสานอย
กฤษณ เรืองชัย
พัชราภรณ ศรีเพียงจันทร
เสกสันต อํานวยพานิช

4

ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
3. การบริหารและดูแล WEBSITE ของหนวยงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางดานเทคโนโลยีใหบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
6. การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการ
7. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล และขาวสารขององคกร
8. การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็กทรอนิกส
เพื่อการประชาสัมพันธองคกร
9. การประสานการขอดูงาน จากหนวยงานอื่น ๆ

ตําแหนง

โทรศัพท

E-mail

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1629
ติดตอ (82)1628
ติดตอ (82)1630
ติดตอ (82)1632
ติดตอ (82)1651
ติดตอ (82)1652

swimon@reg.tu.ac.th
suparat@reg.tu.ac.th
tum-it@reg.tu.ac.th
krit@reg.tu.ac.th
chomparw@reg.tu.ac.th
a_seksan@reg.tu.ac.th
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University

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศูนยรังสิต
99 หมู 18 อาคารสํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02-564-4441-79 โทรสาร 02-564-4549

ทาพระจันทร
2 ถนนพระจันทร อาคารอเนกประสงค 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท 02-613-3333 โทรสาร 02-226-6740
Website

https://www.reg.tu.ac.th

Fanpage Facebook :

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.
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ลงทะเบียนงาย รูเกรดทันทีที่ประกาศ...

ใน แอ พ เ ดี ย ว
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