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ด้านการให้บริการ ในปีทผี่ า่ นมาต้องยอมรับ
ว่า ส�ำนักงานทะเบียนฯ อาจเป็นหน่วยงานที่ยัง
ให้บริการได้ไม่เต็มสมรรถนะมากนัก เนื่องด้วย
ข้อจ�ำกัดของช่องทางที่ยังไม่หลากหลาย และ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ แต่
เราก็ไม่นิ่งนอนใจและหยุดการพัฒนา ในปีการ
ศึกษาหน้าส�ำนักงานทะเบียนฯ มีแนวคิดและ
เตรียมด�ำเนินการพัฒนางานบริการทีค่ รอบคลุม
ทั้งผู้รับบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการ ในด้าน
ระบบปฏิบตั กิ ารการส่งผลการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษา ให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ท� ำ งาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ ผนการพั ฒ นาและปรั บ
เปลี่ยนระยะเวลาการจดทะเบียนเรียนล่วงหน้า
จากเดิม 60 วัน ให้เหลือเพียง 35 วัน คาดว่าจะ
เริ่มใช้ได้จริงในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
2560 รวมถึงการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะภาษา
อังกฤษ ทางด้านการพูด อ่าน และฟังให้กับ
บุคลากร ส�ำหรับการให้บริการครู อาจารย์ หรือ
นักศึกษาต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปีที่ผ่านมา ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มีการด�ำเนินการพัฒนา และปรับเปลี่ยนการให้
บริการ ตลอดจนการปฏิบตั งิ านหลากหลายด้าน
เพือ่ ให้สอดรับกับการพัฒนา และการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้าง การบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอด
จนความต้องการของผู้บริการของส�ำนักงาน
ทะเบียนฯ
ด้านแรกทีเ่ ห็นได้ชดั เจนถึงการเปลีย่ นแปลง
คือ การพัฒนาบุคลากร และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงานภายใน ที่ผ่านมาได้มี
การพยายามที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการ
บริ ห าร และการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้ แน่นอนว่าการปรับ
เปลีย่ นโครงสร้างการบริหารงานใหม่นนั้ ย่อมส่ง
ผลกระทบไม่มากก็นอ้ ยต่อบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
จากเดิมส�ำนักงานทะเบียนฯ แบ่งการท�ำงาน
ทั้งหมด 8 ฝ่าย ได้มีการปรับโครงสร้างการ
บริหารให้เหลือ 4 งาน แต่การปรับเปลี่ยนนั้นก็
ยังมีข้อดีในด้านการบริหารจัดการซึ่งท�ำให้เกิด
ความง่ายในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการสือ่ สาร
หรือประสานงานที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ในปีที่ผ่านมาส�ำนักงานทะเบียนฯ ยังส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรให้หาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบุ ค ลากร
สามารถเลื อ กหลั ก สู ต รความรู ้ ที่ ต นเองสนใจ
ศึกษาเพิ่มเติมได้
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2. ก้ำวต่อไปของกำรพัฒนำระบบงำน
ของงำนทะเบียนและสำรสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยน
สภาพจากส่ ว นราชการไปเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ก�ากับนัน้ มหาวิทยาลัยได้ทยอยด�าเนินการปรับปรุง
โครงการการบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย
ตลอดมา งานทะเบี ย นและสารสนเทศ ของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาก็มีความจ�าเป็นต้องมี
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� า งาน เพื่ อ รองรั บ
กับระบบงานที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่กล่าว
ไปในรายงานประจ� า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 นั้ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กา� ลังด�าเนินการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลและการบริการข้อมูลภายในให้มี
เอกภาพมากขึ้น ดังนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หรือ การศึกษา
ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีทจี่ ะน�ามาใช้ จึงเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส� า คั ญ มาก นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ก�าลังด�าเนินการในหลายโครงการ
ส�าคัญ ๆ เช่น ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั น ส� า หรั บ บริ ก ารต่ า ง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับอุปกรณ์พกพาใน
แบบต่าง ๆ เป็นต้น ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยก็ก�าลังทยอย
ด�าเนินการพัฒนาระบบเพือ่ รองรับโครงการดังกล่าว
ข้างต้นเช่นกัน

รำยงำนประจ�ำป 2558

และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบริการ
ทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างกระบวนการ
จดทะเบียนรายวิชาและการจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นต้น

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตามทีก่ ล่าวไปในรายงานประจ�าปีการศึกษา
2557 ซึ่งเป็นช่วงแรกที่เริ่มเข้ามารับต�าแหน่ง การ
ด�าเนินงานทีผ่ า่ นมายังต้องด�าเนินการให้บรรลุพนั ธ
กิจของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา การด�าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ ยังคง
สานต่อค่านิยมองค์กร MASS และ REGMASS
ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามแผนการด� า เนิ น งานและ
ยุทธศาสตร์ของท่านผู้อ�านวยการ ผลการด�าเนิน
การที่สังเกตได้โดยนักศึกษา เช่น บัตรประจ�าตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามทีธ่ นาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) การปรับเปลี่ยนบัตร
เอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นชิปการ์ดตามมาตรฐาน
ชิปการ์ดของไทย โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ วันที่
16 พฤษภาคม 2559 นั้น บัตรประจ�าตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจัดเป็นบัตรเอทีเอ็ม
ประเภทหนึ่ง จึงมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ตามข้อก�าหนดของ ธปท. ข้างต้นเช่นกัน ดังนั้น
การปรับปรุงบัตรประจ�าตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ดา� เนินการในช่วงปลายปีการศึกษา
2558 เพื่อให้ทันกับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาในปี
การศึกษา 2559 และให้ใช้เป็นบัตรทดแทนส�าหรับ
นักศึกษาเดิมในปีการศึกษาใหม่ ในส่วนผลการ
ด�าเนินการทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้โดยนักศึกษา เช่น
การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานใหม่ทดี่ ขี นึ้

|

1. กำรบริหำรงำนของฝำยบริหำรงำน
ทะเบียนและสำรสนเทศ ในช่วงที่ผ่ำน
มำมี ก ำรปรั บ เปลี่ ย น หรื อ พั ฒ นำ
ระบบงำนและกำรบริกำรไปในทิศทำง
ใดบ้ำง และ ผลกำรด�ำเนินงำน ควำม
ส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน ?
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2. ก้ำวต่อไปของกำรพัฒนำระบบงำน
วำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ส�าหรับก้าวต่อไปของการพัฒนระบบงานของ
ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ยังคง
จะคล้ายๆ เดิมจากปีที่ผ่านมา ไม่แตกต่างกันมาก
นัก เรายังคงต้องพัฒนาระบบการประเมินงานโดย
ต้องเป็นระบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และวัดได้
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน นอกจากนั้น เรายังคง
ต้องดูแลบ้านและคนในบ้านของเราให้มีความสุข
เพือ่ ให้ทา� งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ
ที่ตนเองมี โดยเชื่อว่าถ้าคนท�างานมีความสุขกับ
การท�างาน ก็จะท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างาน
มีมากขึ้น องค์กรก็จะประสบความส�าเร็จด้วยเช่น
กัน ดังนั้นการพัฒนาคนของเราก็ยังถือว่าเป็นงาน
หลักที่จ�าเป็นและส�าคัญที่จะยังด�าเนินการต่อไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้การด�าเนินงาน
ของส�านักงานทะเบียนนักศึกษามีประสิทธิภาพ
โดดเด่ น ได้ ม าตรฐาน บรรลุ ต ามพั น ธกิ จ หลั ก
วิสัยทัศน์ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอ่ ไป

รำยงำนประจ�ำป 2558

ทั้งนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการ
พัฒนาส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้น�าในด้านการบริการ
ทะเบียนนักศึกษาต่อไป

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การด�าเนินงานของฝ่ายวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
ในปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน
ในเชิงรุกเพื่อพัฒนาส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี
มาตรฐาน ได้แก่ 1. ระบบการประเมินการท�างาน
ของบุคลากร/ทีมงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้สามารถสะท้อนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่แท้จริง 2. การก�าหนด
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานให้ตรงต�าแหน่งงานและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท�างานอย่างมีความสุข และสามารถดึงศักยภาพที่
มีของแต่ละคนมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้โดด
เด่นได้ 3. การให้งบประมาณสนับสนุนบุคลากรได้
ไปอบรม/ฝกฝนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย หรือการเพิ่มขึ้นของ
หลักสูตรต่างๆ ของแต่ละคณะที่จะส่งผลต่อการ
ด�าเนินงานของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ของฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ตามที่ได้กล่าวไปข้าง
ต้นก็สามารถด�าเนินการไปได้มากกว่าร้อยละ 50
และอยูใ่ นกระบวนการด�าเนินงานตามแผนทีว่ างไว้
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติ
ความเป็นมา

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
2476 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า “คณะ
กรรมการมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีหน้าที่พจิ ารณานโยบายต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย และภายในมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ห น่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ท�ำงานในด้านธุรการ บริการทางวิชาการ เรียกว่า
แผนกต่างๆ คือ

1
2
3
4

แผนกจัดท�ำต�ำรา
แผนกห้องสมุด
แผนกกลาง
แผนกบัญชี

5

แผนกทะเบียนและสอบไล่

6

แผนกค�ำสอน

จึ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพร้ อ มการสถาปนา
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่เก็บรักษาใบสมัครและข้อมูลนักศึกษา
เมือ่ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการ
จ่ายเงินค่าเล่าเรียน ค่าสมัครสอบของนักศึกษา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
มาตรา 23 ก�ำหนดให้เลขาธิการมหาวิทยาลัย ท�ำหน้าที่เป็น
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย และมีหน้าทีช่ ว่ ยอธิการบดีในฝ่าย
ธุรการทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะและแผนก
ต่าง ๆ รวมทัง้ การควบคุมแผนกทะเบียนและสถิตขิ องนักศึกษา
ปี 2504 ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2504 ให้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออก
เป็น 3 กอง และให้กองเหล่านี้สังกัดในส�ำนักงานเลขาธิการ
ได้แก่ กองกลาง กองบริการการศึกษา และกองห้องสมุด
ซึ่ง “แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา” เป็นหน่วยงานสังกัด
กองกลาง
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มหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการศึกษามาเป็นระบบหน่วยกิตเปดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา
เอกเลือกวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้ตามความต้องการ ในการนีจ้ า� เป็นต้องมีหน่วยงานกลางประสานงาน
ในด้านการจัดตารางบรรยาย รับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา บันทึกและติดตามผลการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละคน ตลอดจนการเสนอขออนุมตั ปิ ริญญา มหาวิทยาลัยจึงตัง้ หน่วยวัดผลการศึกษาขึน้ ตาม
มติที่ประชุมคณบดี ในปีการศึกษา 2513

ปพ.ศ. 2521

มหาวิทยาลัยได้รวมหน่วยวัดผลการศึกษา และแผนกทะเบียนและสถิติ เป็นงานทะเบียนและ
วัดผลการศึกษา ซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ในกองบริการการศึกษา เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องของ
การด�าเนินการ การขยายตัวของงานในขณะนั้นมีมากขึ้นจากจ�านวนวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนใน
ทุกคณะเพิ่มจาก 233 วิชา ในปีการศึกษา 2514 เป็น 1,024 วิชา ในปีการศึกษา 2522 การจัดตาราง
บรรยายและห้องบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก เลือกเรียนวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้ตาม
ความต้องการและความถนัด ซึ่งมิใช่งานที่ง่ายเลย รวมทั้งปริมาณงานในการให้บริการนักศึกษาระบบ
หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษาเพิม่ จากเมือ่ เริม่ การศึกษาระบบหน่วยกิตมาก เช่น การบริการขึน้ ทะเบียน
เป็นนักศึกษา จดทะเบียนลักษณะวิชา การจัดห้องสอบและทีน่ งั่ สอบ การบันทึกผลการสอบของนักศึกษา
ปริมาณการออกหนังสือส�าคัญและใบรับรองชนิดต่าง ๆ

ปพ.ศ. 2525

มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยยกฐานะงานทะเบี ย นและวั ด ผลการศึ ก ษาขึ้ น เป็ น
ส�านักทะเบียนและประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ให้เป็น
หน่วยงานกลางที่ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

รำยงำนประจ�ำป 2558

ปพ.ศ. 2513

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินการสอนในระบบเปอร์เซ็นต์
นักศึกษาคณะใดศึกษาวิชาที่เปดสอนในคณะนั้นจนส�าเร็จการศึกษา
การจัดตารางบรรยาย การรับสมัคร สอบไล่ ตลอดจนการค�านวณและ
บันทึกคะแนนเป็นภาระที่แต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนการรับขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการออกหนังสือส�าคัญเมื่อส�าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาทุกคณะเป็นงานของแผนกทะเบียนและสถิติ
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปพ.ศ. 2529

มหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต โดยเปดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะแรก และให้นักศึกษาปีที่หนึ่งไปเรียนรวมกันที่
ศูนย์รังสิตเป็นปีแรกในปีนั้น เพื่อให้บริการทางการศึกษาในความรับผิดชอบของส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล จึงตั้ง “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ศูนย์รังสิต” ขึ้น

ปพ.ศ. 2538

ส�านักทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานเพือ่ ให้รบั กับการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้รับบริการ โดยจัดตั้งฝ่ายสารสนเทศขึ้นอีกฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่หลัก
เป็นศูนย์ข้อมูลของส�านักทะเบียนและประมวลผล ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมทั้งการจัดท�าฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อประโยชน์ด้าน “กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์” ของมหาวิทยาลัย

ปพ.ศ. 2543

ส�านักทะเบียนและประมวลผลย้ายส�านักงานไปทีอ่ าคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เพื่อรองรับการขยายการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปที่ศูนย์รังสิต แต่ยังคง
เคาน์เตอร์บริการนักศึกษา ที่ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปพ.ศ. 2549

เพื่อให้การบริการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงแต่งตั้ง “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์” ปฏิบัติงานประจ�ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นหน่วยงานสนับสนุน ให้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/โครงการที่
จัดการเรียนการสอน ท่าพระจันทร์ ท�าหน้าที่ตั้งแต่รับเข้าศึกษาจนส�าเร็จการศึกษา เช่นเดียวกับ
ส�านักทะเบียนฯ ศูนย์รังสิต และให้งานประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายสารสนเทศ ไปอยู่ที่ส�านักงานเลขานุการ
และงานแนะแนวการศึกษาจากฝ่ายสารสนเทศ ไปอยู่ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา

ปพ.ศ. 2550

ส�านักทะเบียนและประมวลผลได้แบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับสภาพการณ์และ
สภาพแวดล้ อ มด้ า นการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการบริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่
เปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็นการให้ความส�าคัญระบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของ ก.พ.ร. การเป็น
หน่วยสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย หรือ การเปลีย่ นแปลงระบบการรับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นต้น จึงท�าให้สา� นักทะเบียนและประมวลผล ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่ออกเป็น 8 ฝ่าย โดยจ�าแนกการปรับเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน คือ
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ส�านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการทบทวนภารกิจ
หลักในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของข้าราชการ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้เกิดแนวคิดในการ
ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในใหม่ โดยใน
ระยะแรกเป็นการทดลองปฏิบตั งิ านตามภารกิจใหม่ หลังจากนัน้
จึ ง ประเมิ น ถึ ง ความเหมาะสมก่ อ นที่ จ ะขออนุ มั ติ ต ่ อ สภา
มหาวิทยาลัยต่อไป ส�าหรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล ตามภารกิจใหม่นี้ แบ่งออกเป็น
8 ฝ่ายด้วยกัน โดยมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้

รำยงำนประจ�ำป 2558

ปพ.ศ. 2553

กลุ ่ ม ที่ ห ้ า แยกฝ า ยใหม่ อ อกมาจาก
ส�านักงานเลขานุการ เกิดฝ่ายใหม่ 2 ฝ่าย ด้วยกัน
ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายยุทธศาสตร์
และประเมินผล
สุดท้าย ยุบฝาย รับเข้าศึกษา โดยกระจาย
งานรับเข้าศึกษาให้กบั ทุกฝ่าย เนือ่ งจากมีลกั ษณะ
งานทีเ่ ป็นฤดูกาล คือ จะมีงานเป็นช่วงๆ แต่งานใน
แต่ละช่วงจะเป็นงานทีค่ อ่ นข้างหนัก ต้องมีการจัด
ตั้ ง ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเข้ า ร่ ว มงานหลายฝ่ า ย เพื่ อ แก้
ปัญหาการมีภาระงานมากในบางช่วงจนท�าไม่ทัน
และมีภาระงานน้อยในบางช่วงของฝ่ายรับเข้า
ศึกษาเดิม
โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ ป รั บ โครงสร้ า งการ
แบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2552 เมือ่ วัน
ที่ 26 มกราคม 2552

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กลุ่มแรก ปรับขอบเขตหน้าที่ใหม่แต่คงชื่อ
ฝายเดิม เพือ่ ให้ชดั เจนและเหมาะสมมากขึน้ ได้แก่
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ ฝ่ายตรวจ
สอบและรับรองผลการศึกษา และฝ่ายประมวล
ข้อมูล
กลุ ่ ม ที่ ส อง ปรั บ ขอบเขตหน้ า ที่ พ ร้ อ ม
เปลี่ยนชื่อฝายใหม่ จากฝ่ายสารสนเทศเดิม และ
ปรับชื่อใหม่มาเป็นฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
กลุ่มที่สาม รวมฝาย ที่เป็นกลุ่มงานเดียวกัน
เข้าด้วยกันเพือ่ ลดปัญหาข้อผิดพลาดอันเกิดมาจาก
การประสานงานระหว่างฝ่าย โดยรวมฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล ศู น ย์ รั ง สิ ต เข้ า มาอยู ่ ใ นฝ่ า ย
ทะเบียนศึกษา
กลุ่มที่สี่ เกิดฝายใหม่ คือ ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ท่าพระจันทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ที่ครบวงจรแก่ผู้รับบริการที่ท่าพระจันทร์ โดย
ไม่ต้องเดินทางมาที่รังสิต
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1
2

5

3

6

ฝายรับเขาศึกษา ดูแลงานที่เกี่ยวกับการ
รับเข้าศึกษาทั้งหมด

ฝายทะเบียนประวัตแิ ละหนังสือสำคัญ
ดูแลงานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทะเบียน
ประวัติ สถานภาพ นักศึกษา เอกสารรับรอง
ทางการศึกษา และงานบริการศิษย์เก่า
ฝายทะเบียนและประมวลผล 1 ดูแล
ฐานข้อมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผ่อน
ผันและคืนเงินค่าธรรมเนียม ห้องบรรยายห้อง
สอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ที่มิได้อยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทันต
แพทยศาสตร์

4

ฝายทะเบียนและประมวลผล 2 ดูแล
ฐานข้อมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผ่อน
ผันและคืนเงินค่าธรรมเนียม ห้องบรรยายห้อง
สอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
เศรษฐศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน (ที่ มิ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นความดู แ ลของฝ่ า ย
ทะเบี ย นและประมวลผล ท่ า พระจั น ทร์ )
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข

ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร
ดูแลงานเช่นเดียวกับ 4 ฝ่ายข้างต้น ส�าหรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ และระดับบัณ ฑิต
ศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนท่าพระจันทร์
และวิทยาลัยนวัตกรรม
ฝายประมวลขอมูล ดูแลงานระบบเครือ
ข่ า ย ฐานข้ อ มู ล Website ประมวลผล
ทะเบียนนักศึกษา งานบริการเทคโนโลยีให้กบั
บุคลากรส�านักทะเบียนและประมวลผล รวม
ทั้ ง งานบริ ก ารระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารและการจัดการ

7

ฝายบริหารงานทัว่ ไป ดูแลงานสารบรรณ
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม
งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง การเงิน-บัญชี งาน
บริการหน้าเคาน์เตอร์ งานบุคคล (การมา
ปฏิบตั ริ าชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน์)

8

ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล ดูแล
งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานบุคคล
งานพัฒนาบุคลากร งานประกันคุณภาพ งาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานผลิตสื่อ
สิง่ พิมพ์/อิเล็คทรอนิคส์ และงานประสานการ
ดูงาน
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ปพ.ศ. 2558

ส�านักทะเบียนและประมวลผลได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการ เพื่อให้รับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการบริการ
ของบุคลกร โดยแต่งตั้งรองผู้อ�านวยการเพิ่มขึ้น 2 ฝ่าย อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 39 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 คือ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ

ปพ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มกี ารปรับโครงสร้างการจัดตัง้ และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และ
มีมติอนุมตั ใิ นข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตัง้ และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 17 การให้ส่วนราชการและหน่วยงานตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เป็นส่วนงานหรือส่วนงานภายในตามข้อบังคับนี้ ให้ส�านัก
ทะเบียนและประมวลผล เปลีย่ นชือ่ หน่วยงานเป็น “ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา” และมีผลบังคับ ตัง้ แต่
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด สิงหาคม 2559)

รำยงำนประจ�ำป 2558

จากการทดลองปฏิบัติภารกิจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็นการภายใน ตั้งแต่
ตุลาคม 2553 และเมื่อครบ 1 ปี ได้ท�าการประเมินผลตามโครงสร้างที่ทดลองใช้ ผลปรากฏว่าเป็นที่น่า
พอใจระดับหนึง่ จึงมีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้มกี ารปรับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2555 พิจารณาอนุมตั ปิ รับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส�านักทะเบียนและประมวลผล
เป็น 8 ฝ่าย ตามที่ทดลองปรับเป็นการภายในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ปณิธาน

“

มุงสูการเปน

“

18

สำานักงานทะเบียน

ต้นแบบ

MASS

ปรัชญา

ในการบริ ห ารจั ด การส� า นั ก งาน
ทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเน้นกระบวนการพัฒนา
ที่ผ่านการคิดพิจารณาร่วมกันของประชาคม
โดยเชือ่ ว่าพลังของการมีสว่ นร่วมจะสนับสนุน
ให้เกิดการขับเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการท�างาน
บุคลากรทัง้ หลายจึงได้รว่ มกันก�าหนดหลักการ
ส�าคัญของการบริหารงานและการด�าเนินงาน
เพื่ อ “มุ ่ ง สู ่ ก ารเป น ส� า นั ก งานทะเบี ย น
ต้นแบบ” ภายใต้อักษรสี่ตัว คือ “MASS”
ดังนี้

Modern ก้าวลำ้า นำาสมัย
หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยได้
มาตรฐาน โดยยึดหลักการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

Accuracy ถูกต้อง เชื่อถือได้
หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

Smart สะดวก เข้าถึงง่าย
หมายถึง การให้บริการที่เป็นระบบ ผู้ใช้ระบบ
มี ค วามสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
รับบริการได้อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน

Office of th REGistrar

Smile ใส่ใจ และเป็นมิตร
หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลางอย่างตั้งใจและจริงใจ
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พันธกิจ

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ คณะ หน่วย
งานในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ษ ย์ เ ก่ า
ตลอดจนบุ ค คลและหน่ ว ยงาน
ภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
โดยค�ำนึงถึงสิทธิสว่ นบุคคลด้าน
ข้ อ มู ล และการสร้ า งความพึ ง
พอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่ ใน
ด้านต่าง ๆ

Office of the

1. การบริหารข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับทะเบียนการศึกษา
(Academic Records) ในด้านการจัดเก็บ การรักษา
และการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บริการ ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งส�ำเร็จการศึกษา
2. การอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน รวมถึง การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัด
ตารางสอน – ตารางสอบ ห้องเรียน ห้องสอบ เป็นต้น
3. การจั ด การกระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า
ศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4. การจัดการระบบการรับและคืนค่าธรรมเนียม
ทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจ
สอบได้
5. การดูแล ให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับ
ปริญญา
6. การให้บริการอืน่ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานทีม่ ี
ระบบการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
เทียบเท่าสากล มีระบบการบริการทีม่ ผี ใู้ ช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง และมีคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในทุก
ช่องทางของการติดต่อ

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์

3. การส�ำรวจสถานภาพทางสังคมฯ

4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

5. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

6. งานนิเทศโครงการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

การแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้าง

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

3. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ

2. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
5. อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

2. การติดตามและประเมินผล

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารองค์กร
4. แนะแนวการศึกษา

1. วิเคราะห์และวางแผนนโยบายส�ำนักงาน
5. การประกันคุณภาพ

3. การประสานการดูงานของส�ำนักงาน

4. การบริหารจัดการอัตราก�ำลัง

1. การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ 2. การบริหารจัดการและดูแลงานสถานทีแ่ ละยานพาหนะ 3. การบริหารจัดการและดูแลการประชุม 4. การบริหารจัดการและดูแล พัสดุ จัดซือ้ จัดจ้าง
5. การบริหารจัดการการเงินและการบัญชี 7. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคลที่เกี่ยวกับสวัสดิการ/การควบคุมการมาปฏิบัติราชการ/การท�ำหนังสือรับรองเงินเดือน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. การบริหารและดูแล website ของส�ำนักงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
6. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

1. การบริหารและดูแลระบบเครือข่าย 2. การบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
5. การบริหารทางด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายประมวลข้อมูล

1. การขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา 2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา 3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษาและสถานภาพทางวิชาการ 4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
5. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน 6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษา 7. การจดทะเบียน 8. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน 9. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม
10. การรวบรวมตรวจสอบการศึกษา 11. การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
12. การบริหารการจัดการรับเข้าศึกษา ศูนย์ทา่ พระจันทร์

1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน 2. การจดทะเบียน 3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน 4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม 5. การจัดท�ำห้องบรรยาย – ห้องสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา 8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. การผลิตเอกสารรับรองทางการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์

1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน 2. การจดทะเบียน 3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน 4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม 5. การจัดท�ำห้องบรรยาย – ห้องสอบ
9. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา 8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
10. การผลิตเอกสารรับรองทางการศึกษา

2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา 3.การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา 4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา 5. การบริการศิษย์เก่า

2. การสอบคัดเลือก

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1. การรับสมัคร

เลขานุการสำ�นัก

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการอำ�นวยการสำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำ�คัญ

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ
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และด�ำเนินการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจลงทุน
หารายได้ เพื่อพิจารณาก�ำหนดแนวทางการลงทุน
คณะกรรมการจัดสัมมนาประจ�ำปี มีหน้าที่
ประสานงานและจัดเตรียมงานสัมมนาประจ�ำปีของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการจัดท�ำองค์ความรู้ของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา มีหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดท�ำองค์ความ
รูต้ ามแผนการจัดท�ำองค์ความรูภ้ ายในหน่วยงาน เพือ่
ให้เกิดองค์ความรูท้ เี่ ป็นระบบ สามารถลดขัน้ ตอนและ
งบประมาณในการปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการ
บริหารจัดการทีเ่ กีย่ วกับการประชุมและการจัดสัมมนา
ทางวิชาการต่างๆ
คณะกรรมการส� ำ นั ก งานทะเบี ย นสั ม พั น ธ์
มี ห น้ า ที่ ว างแผนจั ด กิ จ กรรมและด� ำ เนิ น การจั ด
กิจกรรมโครงการสานใจ...สร้างสุข เพื่อให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ท�ำให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียวภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีว่ างแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างบรรยากาศ ดูแลสภาพแวดล้อม การ
อนุรกั ษ์ประหยัดทรัพยากรต่างๆ ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้ยังต้องรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตส�ำนึก
และกระตุ้นให้บุคลากรส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
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นอกจากการบริหารงานตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการแล้ว ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ยังมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ในการท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นการ
บริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ หลั ก ในการบริ ห ารงาน
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา ท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารงานของ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการด�ำเนินงานภายใน
ส� ำ นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ชุดด้วยกัน คือ คณะ
กรรมการด�ำเนินงานประกันคุณภายในของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับ ดูแลในเรื่องการ
ประกันคุณภาพ การติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่ศึกษาระเบียบ แนวทาง

นักศึกษา

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำ�เนินงาน

|

คณะกรรมการ
ส�ำนักงานทะเบียน

Office
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

REGist

คณะ

of the
กรรมการอำาน
วยการ
ส�ำน

rar

ักงำนทะเบียนน

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อ�านวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
5. รองศาสตราจารย์ ภาวนา พัฒนศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายก�าพล ศรธนะรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. อาจารย์ อิศรา ดิสรเตติวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารงานบุคคล
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
10. นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล
11. นางวิจิตรา รัศมี
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียงศิริพงษ์กุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
13. นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ักศึกษำ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา


ประธาน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา



รองประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย

รองผูอ้ า� นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
3. นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
4. นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
5. นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.
6. นางณัทณัทร ค�าพันธ์
7. นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง
8. นายวินัย ตันธิกุล
9. นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
10. นางสาวทองยุ่น มธุรส
11. นางสาวคณิตา ซองศิริ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน
นักวิชาการศึกษาช�านาญพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
12. นางชนานาถ เค้าชาติชาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป





รำยงำนประจ�ำป 2558

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

|

คำสำานัากสังานทะเบี
่ง ยนนักศึกษา ที่ 146/2558
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หนาที่ความรับผิดชอบ
ให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. ให้รวบรวมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อาจลงทุน หารายได้ จากทรัพย์สินเหล่านั้น
2. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
การลงทุนตลอดจนปรึกษาหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ก�าหนดแนวทางการลงทุน
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสถาบันการเงินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อน�ามาวางแผนการลงทุน
4. พิจารณาแนวทางการลงทุนที่กระท�าได้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินแต่ละประเภท เสนอต่อผู้อ�านวยการเพื่อพิจารณา
5. จัดท�ารายงานการลงทุนเสนอต่อผู้อ�านวยการเพื่อพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
6. ด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นตาม ข้อ 1 – ข้อ 5
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�านวยการจะได้มอบหมายเป็นคราวไป




ประธานกรรมการ

1. นางวิจิตรา รัศมี





นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

กรรมการ
2. นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
3. นางสุภาวดี ค�าม่วง
4. นางสาวพรรณราย เพิ่มสินธ์
5. นายชัยยพล มุขหิรัญพันธ์
6. นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
7. นายจตุรงค์ เสาน้อย
8. นายเสกสันต์ อ�านวยพานิช

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ถึง 31 พฤษภาคม 2559)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
บริหารจัดการ การจัดสัมมนาประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง
ประกอบด้วย
1. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 หาข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่ประสงค์ไปศึกษาดูงาน
1.2 หาข้อมูลและประสานงานกับบริษัทจ้างเหมา เพื่อไปศึกษาดูงาน
1.3 เตรียมข้อค�าถามส�าหรับการไปศึกษาดูงาน เพือ่ น�ามาตอบกลยุทธ์ Modern และ Smart
1.4 จัดท�าสรุปผลพร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาดูงาน
2. การสัมมนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่บริหารจัดการ การจัดสัมมนา
วิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รำยงำนประจ�ำป 2558

คณะกรรมการจัดงานสัมมนา
ประจำาปงบประมาณ 2559

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

|

คำสำานัากสังานทะเบี
่ง ยนนักศึกษา ที่ 147 /2558

25

26

|

คำสำานัากสังานทะเบี
่ง ยนนักศึกษา ที่ 148/2558

รำยงำนประจ�ำป 2558

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

1. คณะกรรมการดําเนินงานคุณภาพภายในของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา






ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
กรรมการ
2. นายวันเฉลิม บุตรละคร
3. นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรุจิราพันธ์
4. นายกฤษณะ สุทธิกุล
5. นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
6. นางสาวขวัญกมล ใจเอื้อ
7. นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
8. นางสาวปรียากร ปอมสุวรรณ
9. นายพิเชษฐ์ จิตตพงค์
10. นางสาวปัทมา ภู่ทอง
11. นางสาวทองยุ่น มธุรส
12. นายกฤษณ์ เรืองชัย
13. นางวิมล สุทธิกุล
14. นายวัฒนพสิษฐิ์ เสือค�าร้อง
15. นายวรชาติ สารัด
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ารง

รองผูอ้ า� นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการงานและบัญชีช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ถึง 15 มิถุนายน 2559)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

27
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�าแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารของส�านักงานทะเบียน
นักศึกษา
2. ร่วมมือและส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายด�าเนินการตามแผนกิจกรรม เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
3. ด�าเนินงานและคอยอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของฝ่าย เป็นไปตาม
นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
4. จัดหาและรวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็น รวมถึงผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบ
5. จัดท�าระบบการเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลของฝ่ายที่จ�าเป็นต่อการประกันคุณภาพ
ภายใน
6. วางแผนและวิเคราะห์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ที่ฝ่ายรับผิดชอบร่วมกัน ผ่านระบบติดตามผลการ
ด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน
8. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานระดับฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส�านักงานผ่าน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ตามรอบระยะเวลาการ
รายงานของแต่ละงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
8.1 รายงานความคืบหน้าระหว่างปี (รอบ : 3 เดือน /6 เดือน /9 เดือน)
8.2 สรุปผลการด�าเนินงานในรอบ 1 ปี (ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ)
9. เตรียมการเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา


ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียน
และสารสนเทศ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
รองผูอ้ า� นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารงานบุคคล

รำยงำนประจ�ำป 2558

นักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์

|
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร











ประธานกรรมการ
4. นางสาวสาริยา นวมจิต
กรรมการ
5. นางกาญจนา โพบุญเรือง
6. นางสาวสุวดี เมฆา
7. นายสุนทร แก้วไชย
8. นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
9. นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
10. นางอัศณี สงวนสุข

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

11. นางชนานาถ เค้าชาติชาย

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�าแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
2. จัดวางระบบ ก�ากับ ด�าเนินการติดตามและประเมินผลคุณภาพภายใน
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนและวิเคราะห์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส�านักงาน
5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในฝ่ายด�าเนินการตามกิจกรรม เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในส�านักงานทะเบียนฯ
6. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานระดับส�านักงาน พร้อมรายงานผลเสนอมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอต่อส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ตามรอบระยะ
เวลาของการรายงานในแต่ละงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
6.1 รายงานความคืบหน้าระหว่างปี (รอบ : 3 เดือน /6 เดือน /9 เดือน)
6.2 สรุปผลการด�าเนินงานในรอบ 1 ปี (ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ)
7. เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอก

|

คณะกรรมการจัดทำาองค์ความรู้

ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา


ที่ปรึกษา
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองผูอ้ า� นวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ



ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริยา นวมจิต



กรรมการ
3. นางกาญจนา โพบุญเรือง
4. นางสาวสุวดี เมฆา
5. นายสุนทร แก้วไชย
6. นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
7. นางอัศณี สงวนสุข
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
นางนุชนาท สุทธิปัญญา
นางสาวมนธณรรฐ รักสุข
นางสาวศศิประภา ชาติอ�าไพ
นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ
นายสิริพันธุ์ บัวดี

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รำยงำนประจ�ำป 2558

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คำสำานัากสังานทะเบี
่ง ยนนักศึกษา ที่ 149/2558
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร





15. นางดารัตน์ เกตุสะอาด
16. นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ารง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
บริหารจัดการ การจัดท�าองค์ความรู้ของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ให้สอดรับกับแผนการ
จัดการองค์ความรู้ รวมถึงกลยุทธ์การบริหารงานของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
1. ควบคุมและด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการจัดการองค์ความรู้
2. บริหารจัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
ตั้งแต่การเตรียมงานจนเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
3. สรุปและจัดท�ารายงานผลการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร




ประธานกรรมการ

1. นางชนานาถ เค้าชาติชาย



กรรมการ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
นางบังอร เย็นเป็นสุข
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.
นางสาวลัดดา มาสุ่ม
นางสาวทัศนีย์ สงแจ้ง
นางสาวจุไรภรณ์ กองล�าเจียก
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ
นางสาวทองยุ่น มธุรส

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร (ปฏิบตั หิ น้าทีถ่ งึ 31 สิงหาคม 2559)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและการบัญชีช�านาญการ

กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวขวัญกมล ใจเอื้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ให้คณะกรรมการส�านักงานทะเบียนนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์วางแผนการจัดกิจกรรมสานใจ...สร้างสุข การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ
งานของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ดูแล
สภาพแวดล้อมในที่ท�างาน การอนุรักษ์ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และด�าเนินการตามแผน
กิจกรรมที่ก�าหนด
2. รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตส�านึกบุคลากรส�านักงานทะเบียนฯ กระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น
3. ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการด�าเนินงานเสนอต่อผู้อ�านวยการ
เพื่อทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามหน้าที่ผู้อ�านวยการจะได้มอบหมายเป็นคราวไป

รำยงำนประจ�ำป 2558

คณะกรรมการ สํานักงานทะเบียนนักศึกษาสัมพันธ

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

|

คำสำานัากสังานทะเบี
่ง ยนนักศึกษา ที่ 150 /2558
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แผนการดำาเนินงาน
นโยบำยกำรบริหำรงำนสู่เป้ำหมำย
ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�าในระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มุง่ เน้นความเป็นเลิศ
ในการให้บริการตามมาตรฐานสากล โดย
การด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
ความเป็นธรรมศาสตร์

พันธกิจ

ส� า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
มีภารกิจในการให้บริการแก่นักศึกษา
อาจารย์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยค�านึง
ถึงสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลและการ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการทุก
กลุ่มในด้านต่าง ๆ
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Office of the

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Action plan

1. การบริ ห ารข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ทะเบี ย นการศึ ก ษา
(Academic Records) ในด้านการจัดเก็บ การรักษา และการ
บริการข้อมูลทีต่ รงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ตัง้ แต่แรก
เข้าจนกระทั่งส�าเร็จการศึกษา
2. การอ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียน การสอน
รวมถึงการลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดตารางสอน –
ตารางสอบ ห้องเรียน เป็นต้น
3. การจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคณะ
และมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4. การจัดการระบบการรับ และคืนค่าธรรมเนียม
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. การดูแลให้ค�าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา
6. การให้บริการอืน่ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น
การรับจัดสอบให้หน่วยงานภายนอก การจัดท�า Web Blog
ศูนย์ข้อมูลงาน เป็นต้น
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. เพือ่ จัดระบบและพัฒนากระบวนการด�าเนินงานตาม
พันธกิจหลักของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและให้บริการข้อมูลด้านประวัติ
และทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพัฒนา
เป็นฐานข้อมูลระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษากลาง
ตามมาตรฐานสากล ที่ มี ค วามสอดคลองกั บ นโยบายและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทุก ๆ
ด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สนับสนุนการ
บริหารให้เกิดความคล่องตัว ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาล และ
หลักการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้การด�าเนินงานของส�านักงานทะเบียน
นักศึกษา บรรลุผลตามเป้าประสงค์สงู สุดของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการให้บริการ
อาคารเรียน ตลอดจนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การ ด�าเนินงานของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมุง่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการ
จัดการศึกษาและการให้บริการ ทั้งแก่บุคลากรหรือหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
5. ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มีภาพลักษณที่ดีในทุก
มิติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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และแผนพัฒนาบุคลากร
1. แผนระยะสั้น

แผนพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร
1. จัดระบบและพัฒนากระบวนการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ของส�านักงานทะเบียนฯ และ
ระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล ให้ บุ ค ลากรหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
1. ลดช่องว่างระหว่างผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในองค์กร โดยการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการทุก ๆ ด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ
บริหารให้เกิดความคล่องตัว ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม
2. พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยอาศัย
หลักการมีส่วนร่วม ของประชาคม ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
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2. แผนระยะยำว

แผนพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร
1. ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างหน่วยงาน
ที่รองรับการด�าเนินงานในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการให้บริการอาคารเรียน
ตลอดจนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการให้บริการ ทั้งแก่บุคลากรหรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
2. พัฒนาระบบการด�าเนินงานด้านการให้บริการแก่นกั ศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่า
ที่ต้องการใช้ข้อมูล หรือเอกสาร ต่าง ๆ จากส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
3. พัฒนาระบบการด�าเนินงานในการให้บริการส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษา
แลกเปลี่ ย นและนั ก ศึ ก ษาในกลุ ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี MOU ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาที่เสถียรและยั่งยืน

3. แผนพัฒนำบุคลำกร

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มีการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนและส่งเสริม การพั ฒ นาทั ก ษะในการเรี ย นรู (Skillful Learner)
การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อให้
เกิดความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
3. ส่งเสริมให้มกี ารจัดการความรู้ การบริหารความเสีย่ งขององค์กรและการประกัน
คุณภาพ โดยเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องการจัดการความรู้
การบริหารความเสี่ยง และการด�าเนินงานตามหลักประกันคุณภาพ

M MASS

M
o
Dern
ก้าวล้ำา นำาสมัย

-

M-1
M-2
M-3
M-4

Modern Management
Modern Staff
Modern Environment
Modern IT

Action plan

ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
M-1.1 พั ฒ นาระบบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีประสิทธิผล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลพร้อมมีระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบประกันคุณภาพทีเ่ ป็นต้นแบบของหน่วยงานอืน่
M-1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
มิตติ า่ งๆ ระหว่างกันอย่างสม�า่ เสมอ พร้อมสร้างเครือ
ข่ายการแลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ ้านงานทะเบียนและ
ประมวลผลสู่บุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
M-2 ทบทวนโครงสร้ า งการบริ ห ารกรอบอั ต ราก� า ลั ง
และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาเพื่อ
ความคล่องตัว พร้อมพัฒนาบุคลากรให้เป็น Data
Cook และ Simplicity Expert มีทักษะด้านภาษา
เป็น Skillful Learner การแก้ปญ
ั หาและการปรับปรุง
กระบวนการท�างานเพื่อให้เกิดความเท่าทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงในทุกมิติ โดยมีเส้นทางความก้าวหน้า ทัง้
ภายในและภายนอกส�านักงาน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงในงานและความผูกพันในองค์กร
M-3 สร้ า งบรรยากาศท� า งานโดยทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว มให้
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาเป็นองค์กรแห่งความสุข
M-4 พัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน IT ของส�านักงานทะเบียน
นักศึกษา

รำยงำนประจ�ำป 2558
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โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�ำหนด ได้แก่
1. M-1.1 โครงการประกันคุณภาพภายใน
2. M-1.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้
		
(การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยและช่องทางการสร้างรายได้)
3. M-1.1 โครงการบ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการบริหารจัดการ
4. M-1.2 โครงการจัดท�ำองค์ความรู้ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
5. M-2 โครงการ HRM Development Plan
6. M-2 โครงการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. M-2 โครงการพัฒนาบุคลากร
8. M-3 โครงการกิจกรรม 5 ส.
9. M-3 โครงการปรับปรุงส�ำนักงานในส่วนของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ สามารถให้บริการนักศึกษาได้
10. M-3 โครงการสวัสดิการบุคลากร
11. M-4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน IT
12. M-4 โครงการจัดเก็บเอกสารประวัตินักศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของ
		
สนท. ท่าพระจันทร์
13. M-4 โครงการบริการสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ TU REG e-Journal เฟส 2
14. M-4 โครงการจัดท�ำระบบสื่อสารทางไกลระหว่าง สนท. ท่าพระจันทร์-รังสิต

A MASS
Accu

Racy
ถูกต้อง เชือ่ ถือได้

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

ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
A-1 จ�ำนวนครั้งในการจัดส่งรายงานสถิติ (ระดับผลลัพธ์
และสาเหตุ) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ภายในเวลาที่ก�ำหนด
A-2 จ�ำนวนครัง้ ในการวิเคราะห์เหตุเสีย่ ง (ล่วงหน้า) พร้อม
สาเหตุ และแนวทางป้องกันภายในเวลาที่ก�ำหนด
A-3 จ�ำนวนข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าเพือ่ การพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�ำหนด ได้แก่
1. A-1 โครงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

39

- S1-1
- S1-2
- S1-3
		
- S1-4
- S1-5

TU Society for life
TU Society for student
TU Society for
international student
TU Society for alumni
TU Society for staff

โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�ำหนด ได้แก่
1. S1-1 โครงการ One Stop Service ส�ำหรับนักเรียนในการบริการข้อมูลเพือ่ การศึกษาต่อใน มธ.
2. S1-1 โครงการ Media Society (TU Society for life)
3. S1-1 โครงการ Roadshow
4. S1-1 โครงการนิเทศนักศึกษาเรียนดีชนบท
5. S1-1 โครงการส�ำรวจทัศนคติและภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
		
(TU Society for life)
6. S1-2 โครงการการใช้งานระบบบริการทางการศึกษาผ่าน Mobile
7. S1-2 โครงการแจ้งผลผูป้ กครองผ่านระบบ
8. S1-2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบบริการใบรับรองทางการศึกษา
		
(TU Society for student)
9. S1-2 โครงการ One Stop Service ส�ำหรับนักศึกษาในการบริการข้อมูลทางการศึกษา
10. S1-2 โครงการ Media Society (TU Society for student)

รายงานประจ�ำปี 2558

สะดวก เข้าถึงง่าย

ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
S1-1 TU Society for life พัฒนาและสร้างช่องทางด้าน
การให้บริการแก่นักเรียน ที่ต้องการใช้ข้อมูล จาก
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
S1-2 TU Society for student พัฒนาระบบการให้
บริการทางสอดคล้องกับ Life style ของนักศึกษา
ปัจจุบนั เพือ่ ใช้ในการพัฒนาตนเอง ในรัว้ เหลืองแดง
ตั้งแต่ต้นจนจบ
S1-3 TU Society for International student พัฒนา
ระบบให้ครอบคลุมความต้องการด้านการให้บริการ
ทางการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
S1-4 TU Society for alumni พัฒนาระบบบริการที่
สามารถสานต่อสัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่ากับ
สนท.ได้อย่างยั่งยืน
S1-5 TU Society for staff พัฒนาระบบการให้บริการ
เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานและสามารถน�ำข้อมูลมาใช้
ในการวิเคราะห์ แก่คณาจารย์ และหน่วยงานภายใน
เพื่อการปรับวิธีการสอน/พัฒนาหลักสูตร

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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11. S1-2
12. S1-2
		
13. S1-3
14. S1-3
		
15. S1-3
16. S1-3
		
17. S1-4
		
18. S1-4
19. S1-4
		
20. S1-5
21. S1-5
22. S1-5
		

โครงการลานกิจกรรม (พบปะเครือข่ายผูร้ บั บริการ)
โครงการส�ำรวจทัศนคติและภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
(TU Society for student)
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สนท.
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบบริการใบรับรองทางการศึกษา
(TU Society for International student)
โครงการ Media Society (TU Society for International student)
โครงการส�ำรวจทัศนคติและภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
(TU Society for International student)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบบริการใบรับรองทางการศึกษา
(TU Society for alumni)
โครงการ Media Society (TU Society for alumni)
โครงการส�ำรวจทัศนคติและภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
(TU Society for alumni)
โครงการจองห้องเรียนงานอาคารเพือ่ น�ำสูก่ ารพัฒนา Mobile App
โครงการ Media Society (TU Society for staff)
โครงการส�ำรวจทัศนคติและภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้บริการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
(TU Society for staff)

S MASS

Smile
ใส่ใจ และเป็นมิตร

- Smile REG
- Smile Together

ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
S2-1 Smile REG สร้างทัศนคติในเชิงบวก และพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพให้ กั บ บุ ค ลากรด้ ว ยการเสริ ม สร้ า งทั้ ง
สุขภาพกายและใจ ให้แข็งแรง เพื่อพร้อมให้บริการ
ด้วยความตั้งใจและจริงใจ
S2-2 Smile Together ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับ
บริการ ผ่านการมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้รสู้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาจนกลายเป็นความผูกพัน
โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�ำหนด ได้แก่
1. S2-1 โครงการสานใจ...สร้างสุข
2. S2-2 โครงการ CSR กิจกรรมเพือ่ สังคม
		
และสาธารณประโยชน์
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งบประมาณ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจาก 3
แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน (งบพิเศษ) และงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณทั้งสิ้น 47,754,874 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบคลัง จ�านวน 19,971,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และงบพิเศษ จ�านวน 21,339,000 บาท (ยี่สิบ
เอ็ดล้านสามแสนสามหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน) แล้วได้รบั งบประมาณสนับสนุน
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม อีก 6,444,874 บาท (หกล้าน
สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) และในปีงบประมาณนี้ ยังได้
รับเงินชดเชยจากการประกันอุบตั เิ หตุ 37,080 บาท (สามหมืน่ เจ็ดหมืน่ แปด
สิบบาทถ้วน)
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2558 ส�านักทะเบียน
นักศึกษา มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,520,789 (สามสิบเก้าล้านห้าแสนสอง
หมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 82.69 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็นงบคลัง 16,614,549 บาท (สิบหกล้านหกแสนหนึ่ง
หมืน่ สีพ่ นั ห้าร้อยสีส่ บิ เก้าบาทถ้วน) งบพิเศษ 16,466,660 บาท (สิบหกล้าน
สี่ แ สนหกหมื่ น หกพั น หกร้ อ ยหกสิ บ บาทถ้ ว น) และงบสนั บ สนุ น อี ก
5,885,125 (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
พร้อมทัง้ เงินค่าชดเชยจากการประกันอุบตั เิ หตุ 37,080 บาท (สามหมืน่ เจ็ด
หมื่นแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ตามตารางที่ ....

จำานวนเงิน สัดส่วนงบ จำานวนเงิน สัดส่วนงบ
(บาท)
ประมาณ (%) (บาท)
ประมาณ (%)

1. งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

19,971,000

41.79

16,614,549

42.04

2. งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ)

21,339,000

44.65

16,466,660

41.67

2.1 งบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย

20,339,000

42.56

15,818,715

40.03

2.2 ขออนุมัติใช้เงินสะสมของ
สนท.

1,000,000

2.09

647,945

1.64

6,444,874

13.49

5,885,125

16.20

-

-

-

6,444,874

13.49

6,402,500

11.44

37,080

0.08

37,080

0.09

3. งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม
3.1 งบคลัง
3.2 งบพิเศษ
4. ค่าสินไหมทดแทน

รวม

รายรับ-รายจ่าย

-

รายรับ 47,791,954 บาท

100 %
รายจ่าย 39,520,789 บาท
สัดส่วนงบประมาณ
100 %
สัดส่วนงบประมาณ

หมายเหตุ : ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
ส�าหรับซ่อมแซมป้ายส�านักงานทะเบียนนักศึกษา

รำยงำนประจ�ำป 2558

รายจ่าย

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แหล่งเงิน

รายรับ

|

ตารางที่ 1 รายละเอียดงบประมาณประจ�าปี 2558 เปรียบเทียบระหว่างรายรับ-รายจ่าย
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

งบประมาณ
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
-

งบประมาณแผ่นดิน
(ล้านบาท)

งบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน
(ล้านบาท)

งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนเพ��มเติม
(ล้านบาท)

รำยรับ

19.97

21.34

6.44

0.037

รำยจ่ำย

16.61

16.47

6.40

0.037

ค่าสินไหมทดแทน
(ล้านบาท)
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การบริหารและด�าเนินงานของสถาบัน
เกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด
มีหลักสูตรและบริการประเภทใด เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ท�าให้การเรียนรูข้ อง
นักศึกษาดีขนึ้ ปรับปรุงผลการด�าเนินการด้านอืน่ ๆ และเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขัน โดยท�าให้แผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบปฏิบัติ
การ และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน การน�าเกณฑ์นี้ไปใช้ ช่วยให้สามารถ
ประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนีส้ ถาบันอยูใ่ นต�าแหน่งใด เกณฑ์ชว่ ยในการ
ตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธ์ โดยค�านึงถึงภาพโดยรวมของสถาบัน เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของ
ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องส�าคัญ 7 ด้านในการบริหารและด�าเนินงานของสถาบัน
ได้แก่

รำยงำนประจ�ำป 2558

ส�านักงานทะเบียนักศึกษา แจ้งความประสงค์ต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เลือกระบบประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2558 เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่
เป็นเลิศ (EdPEx)

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx)

|

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ�่อการดำาเนินการที่เปนเลิศ

46

|
รายงานประจ�ำปี 2558

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. การน�ำองค์การ
2. กลยุทธ์
3. ลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. บุคลากร
6. ระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ์
ค�ำถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการด�ำเนินการที่บูรณาการกันเป็น
หนึง่ เดียว การตอบค�ำถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุด
แข็งและโอกาสพัฒนาปรับปรุงการสือ่ สาร การเพิม่ ผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทัง้ บรรลุ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้วสถาบันของท่านจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย
ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ
ปรับปรุงประสิทธิผลการด�ำเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน และ
สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา
●

●
●
●

เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์

ยนรูข้ องผเู้ รียน กระบวนการ ผูเ้ รียน
เกณฑ์ EdPEx มุง่ เน้นผลลพั ธ์ในเรือ่ งหลกั ๆ เกีย่ วกับการเรี
ดูแล รวมถึงงบประมาณ การเงินและตลาด
บ
กั
�
ำ
ารก
ละก
ารแ
์
ก
องค
ำ
น�
การ
ร
ลาก
ค
บุ
่
น
อื
่
ม
กลุ
า
ค้
ก
ลู
และ
ุทธ์ของสถาบันมีความสมดุล โดยไม่ละเลย
การรวมตัววัดเหล่านี้มาประกอ่บกันท�ำให้มั่นใจได้ว่ากลย
ืทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส�ำคัญอย่าง
้ผูมีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค
ไม่เหมาะสม

้
เกณฑ์ไม่ก�ำหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได งไร ไม่ได้ระบุวา่ สถาบัน
ย่า
Ex ไม่ได้กำ� หนดวิธกี ารวา่ ท่านจะต้องมีโครงสร้างองค์การอ

เกณฑ์ EdP
ุ ภาพ หรือหน่วยงานอืน่ ๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุ
ณ
จะตอ้ งมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจรยิ ธรรม พัฒนาค
ให้สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
ให้สถาบันบริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และยอม
balanced scorecard
เพื่อกระตุ้นการพัฒนา เช่น Plan-Do-Study-Act (PDSA)
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เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน
การใช้เกณฑ์เพื่อประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบันเห็นภาพคร่าวๆ ของจุดแข็งและโอกาสพัฒนา
จากการตอบค�ำถามตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ 17 หัวข้อ ซึง่ เน้นทีผ่ ลการด�ำเนินการ ตามระดบั พัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ของการด�ำเนินการ
ด้วยเหตุนกี้ ารตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงผลการดำ� เนินการอย่าง
จริงจังในทุกด้าน เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผลการด�ำเนิน
การตามวิธีการอื่นๆ และสามารถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การหลากหลาย
ประเภท
เกณฑ์ EdPEx สามารถช่วยให้ท่านชี้น�ำสถาบันปรับปรุงผลการด�ำเนินการและมีผลลัพธ์ที่
ยัง่ ยืนอย่างไร นอกเหนอื จากนี้ การเข้าสูเ่ ส้นทาง EdPEx หมายถึง ท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในความ
เพียรพยายามท�ำให้ประเทศไทยมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

รายงานประจ�ำปี 2558

เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินทีเ่ น้นเป้าประสงค์

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกณฑ์ไม่ก�ำหนดวิธีการไว้ เพราะ
1. เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มีร่วมกัน (Common needs)
มากกว่าวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ หมือนๆ กัน ซึง่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสือ่ สาร การแลกเปลีย่ น
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะทีส่ นับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทาง
ที่หลากหลาย
2. เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของ
สถาบัน เกณฑ์สนับสนุนให้สถาบันตอบค�ำถามด้วยแนวทางทีส่ ร้างสรรค์ ปรับให้เหมาะสม
กับสถาบัน และมีความยืดหยุ่นกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
อย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการสร้างนวัตกรรม การเลือกใช้เครื่องมือ
วิธีการ ระบบและโครงสร้างของสถาบัน จึงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดและประเภท
ของสถาบัน ความสัมพันธ์ระดับองค์การ และระดับการพัฒนา รวมทั้งความสามารถ
และความรับผิดชอบของบุคลากรและห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความ
ต้องการและกลยุทธ์ของสถาบัน
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการที่เป็นเลิศและโครงสร้าง

ทีเ่ ป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการ
6 หมวดอยู่ท่ีส่วนกลางของภาพ ซึ่ง
ระบบที่มุ่งเน้นผลการด�ำเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง
อธิบายกระบวนการและผลลัพธ์ที่สถาบันท�ำได้
ง และแสดงออกด้วยผลลัพธ์ที่โดดเด่น
การด�ำเนินการที่เป็นเลิศต้องการการน�ำองค์การที่เข้มแข็
หมวดต่างๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภาพ
ะกอบของระบบมีสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน
ค�ำว่า “บูรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกส่วนปร
่ส�ำคัญอย่างยิ่งระหว่าง “กลุ่มการน�ำ
หัวลูกศรแนวนอนตรงกลางภาพ แสดงความเชื่อมโยงที
และ 7) และความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
6
5
ด
หมว
”
ธ์
ั
พ
ผลล
ุ
่
ม
“กล
และ
3)
และ
2
1
วด
(หม
าร”
องคก์
หมวดการน�ำองค์การและผลลัพธ์
่งให้สารสนเทศ และ ข้อมูลป้อนกลับ
ส่วนหัวลูกศรแนวตั้ง ซึ่งชี้ไป-กลับระหว่างระบบพื้นฐานซึ
สู่กระบวนการหลักและสภาพแวดล้อมของสถาบัน
โครงร่างองค์การ บ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการ
ปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมการด�ำเนินการ
เป็ น บริ บ ทพื้ น ฐานของการด� ำ เนิ น งานทุ ก อย่ า งของ
สถาบัน

กลุ ่ ม การน� ำ องค์ ก าร (การน� ำ
องค์การ กลยุทธ์ และลูกค้า) เน้น
ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ว่ า การน� ำ
องค์การต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และ
ลูกค้า

กลุ่มผลลัพธ์ (บุคลากรระบบปฏิบัติการ
และผลลัพธ์) ประกอบด้วยกระบวนการ
ทีม่ งุ่ เน้นบุคลากร กระบวนการปฏิบตั กิ าร
ที่ส�ำคัญ

โครงร่างองค์การ
การน�ำ
องค์การ

กลยุทธ์
ผู้เรียน/
ลูกค้า

บูรณาการ

บุคลากร
ระบบ
ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ค่านิยมหลัก
พื้นฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และการ
จัดการความรู)้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการท�ำให้
องค์ ก ารมี ก ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี ก าร
ปรับปรุงผลการด�ำเนินการและความสามารถใน
การแข่งขันโดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง มีความคล่อง
ตัวและใช้ความรู้เป็นแรงผลักดัน

พืน้ ฐานของเกณฑ์ EdPEx มาจากชุดของ
ค่านิยมหลักและแนวคิด ซึ่งฝั่งลึกใน
องค์การที่มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น

การปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ซึ่ง
ประกอบด้วยผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ อง
ผู ้ เ รี ย นและกระบวนการ การมุ ่ ง เน้ น
ลู ก ค้ า การมุ ่ ง เน้ น บุ ค ลากร การน� ำ
องค์การและธรรมาภิบาล รวมถึงผลลัพธ์
ด้านการเงิน งบประมาณและตลาด
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ปีที่ 1 1.1 จัดส่งโครงร่างองค์การ พร้อม
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้
เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุ ณ ภาพ (Goal-based)
พร้อมรายงานวิธกี ารน�ำเกณฑ์
EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามี
แนวทงในด�ำเนินการอย่างไร
1.2 จัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์
EdPEx
1.3 จัดส่งข้อมูลพืน้ ฐาน Common
data set เข้าสู่ระบบ CHE
QA Online

การด�ำเนินงานของ สกอ.
โดยคณะอนุกรรมการ EdPEx

ผลลัพธ์ที่ได้

1. พิจารณาความเหมาะสม 1. แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการน� ำ
ของวิธีการน�ำเกณฑ์ EdPEx เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในองค์การ
ไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ
2. พิจารณาแผนการพัฒนา ฯ 2. ข้อมูลการพัฒนาองค์การ
ของหน่วยงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
3. ข้อมูลพื้นฐาน Common
data set ส�ำหรับการน�ำไปใช้
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

ปีที่ 2 2.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 1. พิจารณาผลการด�ำเนินการ 1. ข้อมูลการพัฒนาองค์การ
ของผลการด�ำเนินงานตามที่ ของหน่วยงานต่างๆ
ของหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานก�ำหนดในปีที่ 1
2.2 จัดส่งข้อมูลพืน้ ฐาน Common
data set เข้าสู่ระบบ CHE
QA Online

2. ข้อมูลพื้นฐาน Common
data set ส�ำหรับการน�ำไปใช้
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
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ปีที่

|

แนวทางในการด�ำเนินงานส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่น�ำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์การทางการศึกษาสูค
่ วามเป็นเลิศ และประกันคุณภาพการด�ำเนิน
งานขององค์การ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาด�ำเนินการรายงานข้อมุลพืน้ ฐาน (Common data set)
ในระบบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 และ จัดท�ำโครงร่างองค์กร แผนพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ส่งให้กับฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2559 ตามแนวทางการด�ำเนินงางในปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
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ปีที่

การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx

การด�ำเนินงานของ สกอ.
โดยคณะอนุกรรมการ EdPEx

ผลลัพธ์ที่ได้

ปีที่ 3 3.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 1. พิจารณารายงานประเมิน 1. ผลการพัฒนาคุณภาพของ
ของผลการด�ำเนินงานตามที่ ตนเองของหน่ ว ยงานต่ า งๆ หน่ ว ยงานที่ เ ลื อ กใช้ เ กณฑ์
หน่วยงานก�ำหนดในปีที่ 1
โดยอาจมีการสุม่ ตรวจประเมิน EdPEx
ติดตาม 3 ปี ตามกฎกระทรวงฯ
3.2 จั ด ส่ ง รายงานการประเมิ น 2. ประมวลผลการด�ำเนินการ 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการ
ตนเองด้ ว ยเกณฑ์ EdPEx พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน พั ฒ นาหน่ ว ยงานที่ เ ลื อ กใช้
ที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อ เกณฑ์ EdPEx ในภาพรวม
ฉบับสมบูรณ์
จัดท�ำข้อเสนอแนะต่างๆ
3.3 จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน Com- 3. หากมีความก้าวหน้าในการ 3. ข้อมูลพื้นฐาน Common
mon data set เข้าสู่ระบบ ด�ำเนินงาน ควรพิจารณาให้ data set ส�ำหรับการน�ำไปใช้
CHE QA Online
ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วม วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
โครงการ EdPEx200 ต่อไป

ภาพกิจกรรม

สำานักงานทะเบียนนักศึกษา

Office of the

REGistrar

51

ู่แดนโดม
การนิเทศโครงการช้างเผือกส
ร์ ศูนย์ล�าปาง
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
วันที่ 19 ส.ค. 59

กิจกรรมสรงน�้าพระ และรดน
�้า ด�าหัวผู้บริหาร
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
เทศกาลสงกรานต์
ณ ส�านักงานทะเบียนนักศึก
ษา วันที่ 7 เมษายน 2559

52

โครงการ CSR Registrar
สร้างความสุขพลิกความสมบูรณ์สู่สิ่งแวดล้อม
ตอน ปลูกโกงกาง ตามหาลิงแสม
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อ.คลองโคลน จ. สมุทรสงคราม

53

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

54

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2559
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา

โครงการสัมมนาประจ�าปี 2559
่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�างาน”
“เทคนิคสร้างความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร เพื
รบัญชี มธ. ศูนย์รังสิต
ณ ห้องประชุมหลวงด�าริอิศรานุวรรต คณะพาณิชยศาสตร์และกา
วันที่ 26 พ.ค. 2559

55

กิจกรรมสัมมนา โครงการธรรมศา
สตร์ช้างเผือก “กลยุทธ์ส�ารวจฯ ช้
างอย่างมืออาชีพ”
ณ โรงเเรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์
ท แอนด์ สปา จ. นครนายก
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559

56

กิจกรรมอบรมเทคนิคการให้บริการอย่างประทับใจ
ณ ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา วันที่ 7 เม.ย. 59

กิจกรรมส�านักงานทะเบียนนักศึกษาสัมพั
นธ์ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกา
รท�างาน
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 โรงแรมบลูเว
ฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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บุคลากร

สำานักงานทะเบียนนักศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ

ลูกจ้างประจำา
พนักงาน

เงินรายได้

Office of the

REGistrar
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Email : jthira@reg.tu.ac.th

รำยงำนประจ�ำป 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจ
ียศิริพงษ์กุล

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผ

ู าํ นวยการ
สํานักงานทะเบอ
ียนนักศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

Email : dahmmaet@reg.tu.ac.th

Email : amornnat@reg.tu.ac.th

รำยงำนประจ�ำป 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
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รองผอู าํ นวยการฝ
า ยวางแผน
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Thกึ ษaาmmasat

ฝา ย รบั เขา ศ

ขอบเขตและหนาที่
1. งานนิเทศโครงการ
2. การรับสมัคร
3. การสอบคัดเลือก
4. การส�ารวจสถานภาพทางสังคมฯ
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

นางกาญจนา โพบุญเรือง

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

kan-reg@reg.tu.ac.th

University
นางนุชนาท สุทธิปัญญา
นายพิเชษฐ์ จิตตพงค์
นายวันเฉลิม บุตรละคร
นางสาวพรรณราย เพิ่มสินธ์
นางสาวปภาดา คงคา

นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา

snuchana@reg.tu.ac.th
cphichat@reg.tu.ac.th
ton89@reg.tu.ac.th
pannarai_p@reg.tu.ac.th
papada@reg.tu.ac.th

4

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

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ติดตอ 1633-1638

ADMISSIONS

|

ผูปฏิบัติงาน ฝายรับเขาศึกษา

63

64

|
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Thammasat

ั
คญ
ํ
า
ส
ื
อ
ส
ั
ง
น
ห
ะ
ล
ิ
แ
ั
ต
ว
ฝา ย ทะเบยี นประ
ขอบเขตและหนาที่

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
3.การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
5. การบริการศิษย์เก่า

นางสาวสุวดี เมฆา

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

suwadee@reg.tu.ac.th

University

65

นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา

5

1
2

kjuraipo@reg.tu.ac.th
payu@reg.tu.ac.th
vinaitan@reg.tu.ac.th
aongnana@reg.tu.ac.th
songwutw@reg.tu.ac.th
phetchar@reg.tu.ac.th

6
4

3

รำยงำนประจ�ำป 2558

1. นางสาวจุไรภรณ์ กองล�าเจียก
2. นายกฤษณะ สุทธิกุล
3. นายวินัย ตันธิกุล
4. นางสาวมนธณรรฐ รักสุข
5. นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
6. นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรุจิราพันธ์

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ติดตอ 1602-1608

|

Student Records
and Certificate O
f Qualification
ผูปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ

66

|
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

t
a
s
a
m
Tและhปรaะมm
วลผล 1

ฝา ย ทะเบยี น

ขอบเขตและหนาที่
1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม
5. การจัดท�าห้องบรรยาย - ห้องสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. การผลิตเอกสารรับรองทางการศึกษา

นายสุนทร แก้วไชย

นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่าย

soonk@reg.tu.ac.th

รำยงำนประจ�ำป 2558

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

and Processing 1

67

|

Univers
ity
Enrollment

ผูปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล 1
ติดตอ 1609-1616
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางจุฑามาศ เวศวิทย์
นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
นางบังอร เย็นเป็นสุข
นางณัทภัทร ค�าพันธ์
นางสาวศศิประภา ชาติอ�าไพ
นางสาวสุชัญญา ดวงงาม
นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์

นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

vchutham@reg.tu.ac.th
rsasima@reg.tu.ac.th
bang@reg.tu.ac.th
nattapat@reg.tu.ac.th
sasipra2@reg.tu.ac.th
suchanya@reg.tu.ac.th
thondanee@reg.tu.ac.th

5

7
4
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

t
a
s
a
m
Thปรaะมm
วลผล 2

ฝา ย ทะเบยี นและ

ขอบเขตและหนาที่
1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม
5. การจัดท�าห้องบรรยาย - ห้องสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. การผลิตเอกสารรับรองทางการศึกษา

นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

sisurang@reg.tu.ac.th

รำยงำนประจ�ำป 2558

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

and Processing 2
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Enrollment

ผูปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล 2
ติดตอ 1619-1625
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางกรกนก ประภาสโสภณ
นางสุภาวดี ค�าม่วง
นางสาวปรียากร ป้อมสุวรรณ
นายวัฒนพสิษฐิ์ เสือค�าร้อง
นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ
นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง
นางรัชญา รุ่นมะลัง

4

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา

pkorn@reg.tu.ac.th
ksupavad@reg.tu.ac.th
preya@reg.tu.ac.th
chai2534@reg.tu.ac.th
pinnalin@reg.tu.ac.th
areerat@reg.tu.ac.th
rachaya@reg.tu.ac.th

3

5
6

1

2
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Thammasat

นั ทร
ะจ
ร
พ

า
ท
ล
ผ
ล
ว
ะม
ฝา ย ทะเบยี นและปร
ขอบเขตและหนาที่

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
และสถานภาพทางวิชาการ
4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
5. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7. การจดทะเบียน
8. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
9. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม
10. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12. การบริหารจัดการรับเข้าศึกษา ศูนย์ท่าพระจันทร์

นางอัศณี สงวนสุข

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

assanee@reg.tu.ac.th

Uni
vers
ity
Enrollment an

71

d Processing Thapr

นางวิจิตรา รัศมี
นางธมลวรรณ ป่นมณี
นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
นางสาวปัทมา ภู่ทอง
นายสิริพันธุ์ บัวดี
นางสาวทัศนีย์ สงแจ้ง

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รำยงำนประจ�ำป 2558

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

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

02-613-3333 ตอ 2742-2743, 3716-3719

|

ผูปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนประมวลผล ทาพระจันทร

achan

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
tusni@reg.tu.ac.th
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

t
a
s
a
m
m
a
h
T
มวลขอ มลู

ฝา ย ประ

ขอบเขตและหนาที่
1. การบริหารและดูแลระบบเครือข่าย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
3. การบริหารและดูแล Website ของส�านักงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ
6. การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการ

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

boonpn@reg.tu.ac.th

Univers
ity
INFORMATIO
นางวิมล สุทธิกุล
นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
นายจตุรงค์ เสาน้อย
นายกฤษณ์ เรืองชัย
นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5
2

4
3
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5.

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ติดตอ 1627-1632

N PROCESSING

|

ผูปฏิบัติงาน ฝายประมวลขอมูล

73

swimon@reg.tu.ac.th
suparat@reg.tu.ac.th
tum-it@reg.tu.ac.th
krueng13@reg.tu.ac.th
russarin@reg.tu.ac.th

1
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Tทhวั่ ไปammasat

ฝา ย บรหิ ารงาน

ขอบเขตและหนาที่

1. การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ
2. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
3. การบริหารจัดการและดูแลการประชุม
4. การบริหารจัดการและดูแล พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
5. การบริหารจัดการและดูแลการเงินและบัญชี
6. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคลที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการ/การควบคุมการมาปฏิบัติราชการ/
การท�าหนังสือรับรองเงินเดือนและขออนุมัติ
ตัวบุคคลเดินทางไปราชการ ตจว./ตปท.

นางชนานาถ เค้าชาติชาย

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไปช�านาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่าย

kchanana@reg.tu.ac.th

University
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นางสาวทองยุ่น มธุรส
นางสาวขวัญกมล ใจเอื้อ
นางสาวศิรินันท์ ดีสวัสดิ์
นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
นายก่อเกียรติ พรหมขจร
นางหิรัณยา หนูสาท

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่

รำยงำนประจ�ำป 2558

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

NS

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ติดตอ 1641-1644, 1654-1657

ADMINISTRATIO

|

ผูปฏิบัติงาน ฝายบริหารงานทั่วไป

75

darrut@reg.tu.ac.th
mtongyoo@reg.tu.ac.th
jkwan@reg.tu.ac.th
dsirinan@reg.tu.ac.th
jp-tip@reg.tu.ac.th
pkhrokia@reg.tu.ac.th
nhiranya@reg.tu.ac.th
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m
Tสตhรป aระเm
มนิ ผล

ฝา ย ยทุ ธศา

ขอบเขตและหนาที่

1. วิเคราะห์และวางแผนนโยบายส�านักงาน
2. การติดตามและประเมินผล
3. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
4. การบริหารจัดการและดูแลอัตราก�าลัง
5. การประกันคุณภาพ

นางสาวสาริยา นวมจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
หัวหน้าฝ่าย

sariya@reg.tu.ac.th

University
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STRATEGIC PLA
NNING AND EV
ALUATION

1.
2.
3.
4.

นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นางสาวคณิตา ซองศิริ
นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ารง

2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

sduangpo@reg.tu.ac.th
stheerar@reg.tu.ac.th
kanitta@reg.tu.ac.th
taraporn.wo@reg.tu.ac.th

1

3
4
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Tสมั hพนั aธ mmasat

ฝา ย งานประชา

ขอบเขตและหนาที่

PUBLIC RELATIONS

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารองค์กร
2. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
3. การประสานการดูงานของส�านักงาน
4. อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย (ผอ. /รองผอ.)

2

3

52
ติดตอ 1639/1647/์ 16
ศรีเพียงจันทร์
1. นางสาวพัชราภรณ
านิช
2. เสกสนั ต์ อ�านวยพ
พีเค.
3. นางสาวศุภลักษณ์

ัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบ
ัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบ
ิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัต

1

.th
chomparw@reg.tu.ac
.th
ac
a_seksan@reg.tu.
supaluck@reg.tu.ac.th

สำานักงานทะเบียนนัก
มหาวิทยาลัยธรรมศ ศึกษา
าสตร ศูนยรังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 อาค
ารส

ำานักงานทะเบียนนักศ
ึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศ
าสตร ศูนยรังสิต
ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภ
อคลองหลวง ปทุมธา
นี 12121
โทรศัพท 02-564-4
441-79 โทรสาร 0
2-564-4549

T h a m msaist ay t
Univer

ส
มหาวิทยาลัยธรำารนักงานทะเบียนนักศึกษา
มศาสตร ทาพระ
จันทร
เลขที่ 2 ถนนพระจ
ันทร อาค

ารอเนกประสงค 1
ชั้น 2
ม
ห
า
วิทยาลัยธรรมศา
แขวงพระบรมมห
สตร ท่าพระจันท
าราชวัง เขตพระน
ร
คร กรุงเทพมหาน
โทรศัพท 02-61
คร 10200
3-3716-8 , 02613-2742-3 , 0
2-613-2835
โทรสาร 02-226
-6470

Th
U n iavm m a s
ersit at
y

ถนนเอเชี่ยนเกมส

หอพักนักศึกษาชาย

ถนนเสรีภาพ

กลุมอาคารบร�การ

กลุมอาคารเร�ยน
ทางสังคมศาสตร

ถนนสัญญา ธรรมศักดิ์

ถนนศรีธรรมศาสตร

ถนนโดมรวมใจ

MAP

อาคารยิมเนเซียม 2

กลุมอาคารว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ถนนปรีดี พนมยงค

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

Thammasat University

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

office
of the

ถนนปวย อึ้งภากรณ

กลุมอาคารทางว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ถนนสัญญา ธรรมศักดิ์

ประตูเชียงราก 1

ถนนเชียงราก

โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ถนนปรีดี พนมยงค

ประตูพหล 2

ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต

ถนนปวย อึ้งภากรณ
อาคาร
ศูนยบร�การว�ชาการ

ถนนประภาศน อวยชัย

ไปบางชัน

ถนนธรรมจักร

ถนนธรรมจักร

ถนนธรรมจักร

ถนนพิทักษธรรม
ถนนพิทักษธรรม
ถนนพิทักษธรรม

หอพักนักศึกษาหญิง

ถนนพิราบขาว

ถนนมิตรภาพ

กลุมอาคารศูนยกีฬา

ประตูเชียงราก 2

ไปศูนยศิลปาชีพ ทางดวนเชียงราก

ถนนประชาสันติ

ประตูพหล 4

ประตูพหล 3

ประตูพหล 1

ไปอยุธยา

ถนนพหลโยธิน

ไปกรุงเทพฯ

ถนนตลาดวิชา

