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รองศาสตราจารย
ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท

สารจาก
ผูอํานวยการ

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

(รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท)

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดเริ่มดําเนินการใหบริการดาน
การศึกษาแก นักศึกษา คณะ หนวยงานตาง ๆ
ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และ
ศิษยเกา ตั้งแต 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
เปนเวลายาวนานกวา 36 ป ภารกิจสําคัญ คือ

การบริหารจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับประวัติและ
ทะเบียนนักศึกษา การจัดการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอใหแกผูรับบริการ จากทั้ง 4 ศูนยการ
ศึกษาใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
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ในรอบปทผี่ า นมานัน้ สํานักงานทะเบียนฯ
ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของ
องคกรครัง้ ใหญ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยควบรวมฝายตาง ๆ จาก 8 ฝายเหลือ 5 งาน
อันประกอบดวย 1. งานรับเขาและทะเบียน
ประวัตินักศึกษา 2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร
ศูนยลําปางและศูนยพัทยา 4. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่ สารองคกร และ 5. งานแผน
และบริหารสํานักงานทะเบียน แมวามีปญหา
ดานการทํางานในชวงแรก แตดว ยความรวมแรง
รวมใจของบุคลากรสํานักงานทะเบียนฯ ทีท่ กุ คน
ลวนมุงมั่นพัฒนางานบริการการศึกษาใหมี
มาตรฐาน ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ตอบรับกับการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อที่จะ
สามารถบรรลุคานิยมขององคกร คือ “มุงมั่น
ทํางาน บริการเปนเลิศ” และยังคงสานตอ
ยุทธศาสตร MASS (Modern Accuracy
Smart and Smile) ของสํานักงานทะเบียนฯ
ดังที่เคยทํามา
ตามนโยบายในดานความเปนเลิศทาง
เทคโนโลยีของทานอธิการบดี รองศาสตราจารย
เกศินี วิฑูรชาติ สํานักงานทะเบียนฯ มีการนํา
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและสือ่ ออนไลนมาปรับใช
ในงานบริการมากขึ้น อาทิเชน การสงเกรด
ออนไลน ทําใหนกั ศึกษาสามารถทราบผลการ

ศึกษาไดรวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากคณบดีอนุมัติ
การสงผลการศึกษา รวมถึงมีการนําโมบาย
แอปพลิ เ คชั่ น การประกาศผลการศึ ก ษา
การลงทะเบียนออนไลน และการขึ้นทะเบียน
บั ณ ฑิ ต ออนไลน (TU-Picnow) ซึ่ ง ทํ า ให
นักศึกษาสามารถ ติดตอและเขาถึงขอมูลตาง ๆ
ไดสะดวก ลดเวลาในการเดินทางมาติดตอที่
สํ า นั ก งานทะเบี ย นฯ และมี ค วามถู ก ต อ ง
รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถลดการใช
กระดาษตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของ
ทานอธิการบดี นอกจากนีส้ าํ นักงานทะเบียนฯ
ยังอํานวยความสะดวกใหแกนกั ศึกษาปจจุบนั
และศิ ษ ย เ ก า ในด า นการขอเอกสารรั บ รอง
การศึกษาตาง ๆ ผานชองทางออนไลนและ
อํานวยความสะดวกในการจัดสงเอกสารทาง
ไปรษณียอีกดวย
ในระยะตอ ๆ ไปสํานักงานทะเบียนฯ
มีนโยบายการพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางในการ
สือ่ สารและบริการ ในรูปแบบตาง ๆ มากยิง่ ขึ้น
เพื่ อ สามารถตอบสนองความต อ งการที่
หลากหลายของผูร บั บริการทัง้ บุคคลภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทํา
Big Data เพื่อนําฐานขอมูลตาง ๆ มาใช
ประโยชนในการวางแผนและบริหารในอนาคต
ไดมากยิ่งขึ้น
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สารจาก
รองผูอํานวยการ

ฝายวางแผนและบริหาร

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย
ดร. พิพัฒน สมภาร

(รองศาสตราจารย ดร. พิพัฒน สมภาร)
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ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานทะเบี ย น
นั ก ศึ ก ษา มี ส  ว นเกี่ ย วข อ งกั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งแตรับสมัคร
ไปจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ถาอุปมา
คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนคนพายเรือจาง สํานักงานทะเบียนฯ
ก็เปรียบเสมือนเรือที่ใชเปนยานพาหนะ
นํ า พานั ก ศึ ก ษาทุ ก คนไปสู  จุ ด หมาย
ปลายทาง ตามวิสยั ทัศนของทานอธิการบดี
“ธรรมศาสตร ต  อ งเป น มหาวิ ท ยาลั ย
แหงการสรางผูนํารุนใหมเพื่อสังคมไทย
และนานาชาติ” ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร รวมทั้ ง
สํ า นั ก งานทะเบี ย นฯ จึ ง ต อ งมี ก ารปรั บ
เปลี่ยนนโยบายการดําเนินงานครั้งยิ่งใหญ
เพื่อใหกาวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล ยุทธศาสตรหลัก
ขอหนึ่งซึ่งสํานักงานทะเบียนฯ นํามาใช
คือ สรางความเปนนานาชาติและเครือขาย
ความรวมมือทั้งใน และตางประเทศ

การจะเปนองคกรทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ในระดั บ ประเทศและนานาชาติ ไม ใ ช
เรื่ อ งง า ย แต ก็ ไ ม ย ากเกิ น ขี ด ความ
สามารถของคนธรรมศาสตร ดั ง นั้ น
สํานักงานทะเบียนฯ จึงไดวางแนวทาง
ในการปรับเปลีย่ นกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใตเงื่อนไขและ
ขอจํากัดตาง ๆ เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ISO9001:2015 โดยเนนความพึงพอใจให
แกผูใชบริการ ไดแก นักศึกษา เจาหนาที่
และศิษยเกาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมไปถึ ง ประชาชน บุ ค คลทั่ ว ไป
ตามคานิยมขององคกรทีว่ า “มุง มัน่ ทํางาน
บริ การเป น เลิ ศ” ความสําเร็จดังกลาว
จะเกิ ด ขึ้ น ไม ไ ด ถ  า ขาดความร ว มแรง
ร ว มใจ ความเป น นํ้ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
ของบุคลากรในสํานักงานทะเบียนฯ ทุกคน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให สํ า นั ก งานทะเบี ย นฯ
กลายเปนยานพาหนะทีท่ นั สมัยในศตวรรษ
ที่ 21
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อาจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง

สารจาก
รองผูอํานวยการ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ก อ นอื่ น ผมต อ งขออนุ ญ าตใช โ อกาสนี้ ใ นการ
ขอบพระคุ ณ ท า นผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานทะเบี ย น
นักศึกษา รศ. ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท และผูบ ริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ทีไ่ ดใหโอกาสในการไดเขามา
มีสวนรวมในการทํางานบริหารที่สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ซึ่งนับเปนเกียรติอยางยิ่งอีกครั้งในชีวิตการ
ทํางานของผมภายใตรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาตร ตลอด
การทํ า งานบริ ห ารที่ สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา

(อาจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง)
จากวันนั้นถึงวันนี้ ผมสัมผัสและรูสึกไดวา “ถาเปรียบ
มหาวิทยาลัยเปนรางกาย สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ก็เปรียบเสมือนหัวใจ ที่เปนอวัยวะหลักและมีบทบาท
ความสําคัญอยางยิ่ง” ดังนั้นเราจึงพยายามทําอยาง
เต็มกําลังความสามารถในการทําใหหวั ใจของมหาวิทยาลัย
แข็งแรง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทคี่ รัง้ หนึง่
เคยใหทั้งโอกาสทางการศึกษาและโอกาสที่ดีในการ
ทํางานในฐานะอาจารยในปจจุบัน

Thammasat
University

สืบเนื่องจากการพัฒนาอยางกาวกระโดดของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ในปจจุบัน กอใหเกิด “ปรากฏการณการพลิกผันโลก
อันเนื่องจากจากการพัฒนาของเทคโนโลยี (Digital
Disruption)” ทําใหทกุ องคกร หนวยงานของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนจําเปนจะตองปรับตัวตามไปดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมหาวิทยาลัยที่เปนสังคมชุมชนเมืองขนาดใหญ
และประกอบไปด ว ยคนหลากหลาย Generation
สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานของทานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองศาสตราจารย เกศินี
วิฑูรชาติ ที่เล็งเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาเปนตัวขับเคลื่อน องคกร เพื่อใหเปน
มหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบและยั่งยืน รองรับ
การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อประชาชน ตามแผน
ยุทธศาสตรที่มุงเนนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สวนของสํานักงานทะเบียนฯ มีแนวนโยบายทีส่ อดคลอง
ที่จะพัฒนาสํานักงานทะเบียนฯ ใหมีความเปนเลิศทาง
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหเปนไปตามคานิยม
องคกร คือ “มุงมั่นทํางาน บริการเปนเลิศ”
ในฐานะของอาจารยทที่ าํ งานดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยตรง เห็นดวยอยางยิง่ กับแนวนโยบายการ
บริหารของมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการตามแนว
นโยบายดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามกรอบ
นโยบายที่ไดรับมาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตาง ๆ ที่ทันสมัยมาปรับประยุกตใช โดยผลงานหลักที่
ไดพฒ
ั นาและเกิดขึน้ ในทีผ่ า นมา อาทิเชน ระบบสงเกรด
ออนไลน (Reg TU Grading System): ที่พัฒนา
ระบบสงเกรดออนไลนแทนการสงในรูปแบบกระดาษ
เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการสงเกรดและตอบสนอง
นโยบาย Paperless ของมหาวิทยาลัย ระบบแจงเกรด
Real-time ผานมือถือ (Reg TU Mobile): พัฒนา
ระบบแจงเตือนขอมูลแบบ Real-time บนมือถือ อาทิ
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เชน เกรด ตารางเรียนและตารางสอบ เปนตน ระบบ
รับเขานักศึกษา TCAS61 (TU Admission System):
พั ฒ นาระบบเพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น การดั ง กล า ว
ซึ่ ง สามารถช ว ยทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การรั บ นั ก ศึ ก ษา
ผานไปไดดวยดี การพัฒนาระบบเว็บไซตหลักเวอรชนั่
ใหม (Reg TU Web): ตามนโยบายของทานอธิการบดี
ที่มีดําริใหแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย ควรจะมี
ระบบเว็บไซตหลักที่มีความทันสมัยและสอดคลองกัน
ดังนั้น เราจึงไดพัฒนาระบบเว็บไซตใหมขึ้นมาและ
ปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัย การปรับปรุงระบบ
เครือ่ งแมขา ยใหไดมาตรฐานสากล (Reg TU Server):
เพือ่ ใหรองรับการเขาใชงานของนักศึกษาและคณาจารย
ไดทําการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องแมขายโดย
เราไดเลือกใชเทคโนโลยี Private Cloud ที่ตั้งอยูบน
ระบบเครือขายที่มีความเร็วสูงและปลอดภัยภายใต
มาตรฐานความปลอดภั ย ระดั บ สากล ISO27001
เครื่องออกใบรับรองอัตโนมัติ (Auto Document
Machine): ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องออกใบรับรอง
ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สามารถใหบริการนักศึกษา
ปจจุบนั ทีต่ อ งการขอใบรับรองตาง ๆ ไดตลอด 24 ชัว่ โมง
โดยติดตั้งและใหบริการที่ศูนยรังสิต ทาพระจันทร และ
ศูนยลําปาง
ทายที่สุดนี้ สํานักงานทะเบียนฯ ยังคงพัฒนา
อยางตอเนื่อง ไมหยุดที่จะสรางใหเกิดการทํางานและ
บริการที่เปนเลิศ ในอนาคตไดเตรียมแผนการพัฒนา
กระบวนงานและการใหบริการ โดยนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตาง ๆ อาทิเชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
(Artiﬁcial Intelligence) และเทคโนโลยีฐานขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) มาปรับประยุกตใช เพือ่ ตอบโจทย
การให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา คณาจารย แ ละบุ ค ลากร
ใหมากยิ่งขึ้น และรองรับการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล
อยางเต็มรูปแบบในอนาคตตอไป
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คณะท�างานจัดท�าËนังส×อ รายงานประจ�าปี 2560

ที่ปรึกษำ
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผูอ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร
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งานรับเขาและทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา, นางสุภาวดี ค�าม่วง รักษาการในต�าแหน่งหัวหนางานทะเบียนและวัดผล, นางอัศณี สงวนสุข
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลา� ปาง และศูนย์พทั ยา, นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนางานแผนและบริหารส�านักงาน
ทะเบียน, นางสาวบุญจิรา ภูเ่ งิน หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สารองค์กร และนางชนานาถ เคาชาติชาย หัวหนางานทัว่ ไป
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พั นธกิจ

วิ สัยทั ศน์
เปนผูนําในระบบงานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา มุงเนน
ความเปนเลิศในการใหบริการตาม
มาตรฐานสากล โดยการดําเนินงาน
ภายใตหลักธรรมาภิบาลและความ
เปนธรรมศาสตร

..................
ค่านิยม
องค์กร

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มีความมุงมั่นที่จะเปน
หนวยงานการใหบริการทางดานวิชาการที่ตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ ดวยมาตรฐานสากล สอดรับ
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้น การบริหาร
งานของสํานักงานในปจจุบันจึงมีการบริหารงานภายใต
วิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้

1. การบริหารขอมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records)
ในดานการจัดเก็บ การรักษาและการบริการขอมูลที่ตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ ตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
2. อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน การสอน การจัดตารางเรียนตารางสอบ การจัดหองเรียน รวมถึงการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เปนตน
3. จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของคณะและมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4. จั ด การระบบการรั บ และคื น ค า ธรรมเนี ย มทางการศึ ก ษา อย า งมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
5. ดูแลใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาในทุกระดับปริญญา
6. ใหบริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

..................

มุ่งมั่นท�างาน บริการเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเนนกระบวนการพัฒนาที่ผานการคิดพิจารณารวมกันของประชาคม
โดยเชื่อวาพลังของการมีสวนรวมจะสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีตอการทํางาน
บุคลากรทั้งหลายจึงไดรวมกันกําหนดหลักการสําคัญของการบริหารงานและ การดําเนินงาน ภายใตอักษรสี่ตัว คือ “MASS” ดังนี้

Modern

กาวลํ้า นําสมัย หมายถึง การบริหารการจัดการดวยองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยไดมาตรฐาน
โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
Accuracy ถูกตอง เชื่อถือได หมายถึง การบริการขอมูลทางการศึกษาที่มีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได
Smart
สะดวก เขาถึงงาย หมายถึง การใหบริการที่เปนระบบ ผูใชระบบมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
รับบริการไดอยางรวดเร็วทุกขั้นตอน
Smile
ใสใจ และเปนมิตร หมายถึง การบริการที่ยึดถือผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางตั้งใจและจริงใจ
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1.

ประวัติความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร แ ละการเมื อ ง
2476 ได กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการชุ ด หนึ่ ง เรี ย กว า “คณะ
กรรมการมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีหนาที่พิจารณานโยบายตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และภายในมหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานตางๆ ทํางาน
ในดานธุรการ บริการทางวิชาการ เรียกวา แผนกตาง ๆ คือ

5.

3.

á¼นก
จั ดท�าต�ารา

á¼นกทะเบี ยน
และสอบäล่

á¼นกกÅำง
á¼นก
ห้องสมุด

2.
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แผนกทะเบี ยนและสอบäล่

จึงเปนหนวยงานที่เกิดขึ้นมาพรอมการสถาปนามหาวิทยาลัย มีหนาที่เก็บรักษา
ใบสมัครและขอมูลนักศึกษา เมือ่ เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ ทําหนาทีต่ รวจสอบ
การจายเงินคาเลาเรียน คาสมัครสอบของนักศึกษา
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการสอนในระบบเปอรเซ็นต นักศึกษาคณะใด
ศึกษาวิชาที่เปดสอนในคณะนั้นจนสําเร็จการศึกษา การจัดตารางบรรยาย การรับสมัคร
สอบไล ตลอดจนการคํานวณและบันทึกคะแนนเปนภาระที่แตละคณะเปนผูรับผิดชอบ
สวนการรับขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการออกหนังสือสําคัญเมื่อสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทุกคณะเปนงานของแผนกทะเบียนและสถิติ
ตอมามหาวิทยาลัยไดรวมหนวยวัดผลการศึกษาและแผนทะเบียนและสถิติ เปน
งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยยกฐานะงานทะเบี ย นและวั ด ผลการศึกษาขึ้นเปนสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเทาคณะ
ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ใหเปนหนวยงานกลางที่ใหบริการทางการศึกษา
แกนักศึกษา อาจารย ศิษยเกา ตลอดจนหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

»‚¾.È. 2525

มหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมายังศูนยรงั สิต
โดยเปดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะแรก และใหนกั ศึกษาปทหี่ นึง่
ไปเรียนรวมกันทีศ่ นู ยรงั สิตเปนปแรกในปนนั้ เพือ่ ใหบริการทางการศึกษาในความรับผิดชอบ
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงตั้ง “ฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรังสิต” ขึ้น

»‚¾.È. 2529

เพื่อใหการบริการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรมี
»‚¾.È. 2549 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงแตงตั้ง “ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร”
ปฏิบัติงานประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 เปนหนวยงาน
สนับสนุน ใหคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/โครงการที่จัดการเรียนการสอน ทาพระจันทร ทําหนาที่
ใหบริการนักศึกษาตั้งแตรับเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เชนเดียวกับสํานักทะเบียนฯ ศูนยรังสิต
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สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการทบทวนภารกิจหลักในการ
บริหารงาน เพื่อรองรับสถานการณการทยอยเกษียณอายุของขาราชการ
อยางตอเนื่อง โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามภารกิจ
ใหม แบงออกเปน 8 ฝายดวยกัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้

»‚¾.È. 2553

½†ายรับ เข้าศึกษา
ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด

½†ายทะเบี ยนประวัติและหนังสือส�าคัÞ
ดูแลงานขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพนักศึกษา เอกสาร
รับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษยเกา

½†ายทะเบี ยนและประมวลผล 1
ดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม
หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา คณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะห
ศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร

½†ายทะเบี ยนและประมวลผล 2
ดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผอนผันและคืนเงินคาธรรมเนียม
หองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา คณะนิติศาสตร พาณิชยศาสตร
และการบัญชี เศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร สหเวชศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
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½†ายทะเบี ยนและประมวลผล ท่าพระจั นทร์
ดูแลงานเชนเดียวกับ 4 ฝายขางตน สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนทาพระจันทร และวิทยาลัยนวัตกรรม

½†ายประมวลข้อมูล
ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
งานบริการเทคโนโลยีใหกับบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล รวมทั้งงานบริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

½†ำยบÃÔËำÃงำนทัè Çä»
ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ
จัดซือ้ จัดจาง การเงิน-บัญชี งานบริการหนาเคานเตอร งานบุคคล (การมาปฏิบตั ริ าชการ
และงานสวัสดิการสิทธิประโยชน)

½†ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานประกัน
คุณภาพ งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็กทรอนิคส และ
งานประสานการดูงาน
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีการปรับโครงสรางการจัดตั้งและการ
แบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 และมีมติอนุมัติในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วาดวยการจัดตั้งและการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2559 ตาม
บทเฉพาะกาล ขอ 17 การใหสวนราชการและหนวยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 เปนสวนงานหรือสวนงานภายในตามขอบังคับนี้ ใหสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เปลี่ยนชื่อหนวยงานเปน “สํานักงานทะเบียนนักศึกษา” และมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่
22 มีนาคม 2559 เปนตนไป

»‚¾.È. 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปรับปรุงระบบการศึกษา พัฒนาไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแตอยูในกํากับของรัฐ เพื่อใหมีการ
บริหารจัดการภายในหนวยงานเกิดความคลองตัว เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม และ
สอดคลองกับพันธกิจหลัก สํานักงานทะเบียนนักศึกษาจึงไดมีการขออนุมัติกําหนดโครงสราง
การแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนงานใหม ดังนี้

»‚¾.È. 2560

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
แบ่งส่วนงานออกเป็น
5 งาน คือ

1. งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานทะเบียนนักศึกษาศูนยทา พระจันทร ศูนยลาํ ปาง
และศูนยพัทยา
4. งานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
(ปรับปรุงขอมูลลาสุด ตุลาคม 2560)
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ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารจัดการการรับเขาศึกษา
ทาพระจันทร
2. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
3. การบริหารจัดการทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
4. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
และสถานภาพทางวิชาการ
5. การบริการเอกสารรับรองการศึกษา
6. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
7. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา
8. การจดทะเบียน
9. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
10. การผอนผันคาธรรมเนียม
และคืนเงินคาธรรมเนียม
11. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
12. การอนุมัติปริญญา
13. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
14. การผลิตเอกสารรับรองทางการศึกษา

งานทะเบÕยนนักศึกษา ศูนย์ทา่ พระจันทร์
ศูนย์ล�าปาง และศูนย์พัทยา

ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
3. การบริหารและดูแล WEBSITE
ของสํานักงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางดานเทคโนโลยี
ใหบุคลากรงานตาง ๆ
6. การบริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
7. การแนะแนวการศึกษา
8. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
และขาวสารขององคกร ทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
9. การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ
/อิเล็กทรอนิกส เพือ่ การประชาสัมพันธ
องคกร
10. การประสานการขอดูงาน
จากหนวยงานอื่น ๆ

งานเทคâนâลยÕสารสนเทศ
และส×่อสารองค์กร

รองผู้อ�านวยการ
½†ายเทคâนâลยÕสารสนเทศ

ขอบเขตหนาที่
1. วิเคราะหและวางแผนนโยบาย
สํานักงาน
2. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
5. วิเคราะหและวางแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
6. บริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10. การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริการจัดการและดูแลงาน
สารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงาน
ประชุม พิธีการ
13. การบริหารจัดการและดูแล
อาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานแผนและบริ Ëาร
ส�านักงานทะเบÕยน

งานทั่วäป

คณะกรรมการอ�านวยการส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา

Office of the

ขอบเขตหนาที่
1. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผอนผันคาธรรมเนียมและ
คืนเงินคาธรรมเนียม
5. การจัดทําหองบรรยาย-หองสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
10. การอนุมัติปริญญาบัตร

งานทะเบÕยนและวัดผล

ส�านักงานเลขานุการ

ผู้อ�านวยการ

Registrar

ขอบเขตหนาที่
1. การรับสมัคร
2. การสอบคัดเลือก
3. การสํารวจสถานภาพทางสังคมฯ
4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5. การยืนยันสิทธิเขาศึกษา
6. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
7. การตรวจสอบคุณวุฒิผูเขาศึกษา
8. การบริหารจัดการทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
9. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
10. การบริการเอกสารรับรอง
ทางการศึกษา
11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12. การจัดเตรียมปริญญาบัตร
13. การผลิตบัตรบัณฑิต
14. การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเกา

งานรับเข้า
และทะเบÕยนประวัตินักศึกษา

รองผู้อ�านวยการ
½†ายวางแผนและบริ Ëาร

ส�านักงานทะเบี ยนนักศึกษา มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

การแบ่งส่วนงาน

âครงสร้าง
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คณะกรรมการด�าเนินงาน
ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ

นอกจากการบริหารงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการแลว สํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ยังมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในการทําหนาทีข่ บั เคลือ่ นการบริหารงานภายในหนวยงาน
ใหมปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจหลักในการบริหารงาน ซึง่ ประกอบดวย คณะกรรมการ
อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ทําหนาที่กําหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ควบคุมดูแลบริหารงานของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางสูงสุดในการดําเนินงานภายในสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
สอดคลองกับแนวทางการบริหารงาน
นอกจากนีย้ งั มีคณะกรรมการในชุดตาง ๆ ทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนฟนเฟองในการขับเคลือ่ นภารกิจ
และการดําเนินงานในสวนตาง ๆ อีกมากมาย อันประกอบไปดวย

คณะกรรมการจั ดท�าแผนแม่บท
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�านักงานทะเบี ยนนักศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะกรรมการจั ดท�า
องค์ความรู้ (KM)
ของส�านักงานทะเบี ยนนักศึกษา
คณะกรรมการสานสัมพั นธ์
ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ

คณะกรรมการด�าเนินการ
บริหารจัดการดูแลผลการปฏิบตั งิ าน
(KPI)
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คณะกรรมการอ�านวยการ
ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิ ฑูรªาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2560
2017
ประธานกรรมการ

นายวสวัต ªวลิตธ�ารง

กรรมการ

อาจารย์ดนัยรั° ธนบดี ธรรมจารี

กรรมการ

ดร.นีรนุª ภาªนะทิพย์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ªาลี เจริÞลาภนพรัตน์

กรรมการ

ผู้ª่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษ° วั²นเรืองâกวิ ท

กรรมการ

ผู้ª่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิ ล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปกป‡อง ส่องเมือง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิพั ²น์ สมภาร

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง

กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ผูอํานวยการหอสมุดแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูอํานวยการสํานักงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.äªยณรงค์ จั กรธรานนท์
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

นางกาÞจนา âพบุÞเรือง

ผู้ª่วยเลขานุการ

นางสาวสาริยา นวมจิ ต

ผู้ª่วยเลขานุการ

รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน

Thammasat
University

คณะกรรมการบริ Ëาร
ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
รองศาสตราจารย์ ดร.äªยณรงค์ จั กรธรานนท์
ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

19

2560
2017
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิพั ²น์ สมภาร

รองประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองประธานกรรมการ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกรกนก ประภาสâสภณ

กรรมการ

นางสุภาวดี ค�าม่วง

กรรมการ

นางอัศณี สงวนสุข

กรรมการ

นางสาวสาริยา นวมจิ ต

กรรมการ

นางสาวบุÞจิ รา ภู่เงิน

กรรมการ

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทา พระจันทร ศูนยลาํ ปาง และศูนยพทั ยา
หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร

นางกาÞจนา âพบุÞเรือง

กรรมการและเลขานุการ

นางªนานา¶ เค้าªาติªาย

ผู้ª่วยเลขานุการ

นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ

ผู้ª่วยเลขานุการ

รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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Office of the

Registrar

ค�าสัt่งrar

Regis

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
ทีè 74/2560

ãห้มีผลตัéงแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สิéนสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการจัดท�าแผนแม่บทบริ Ëารทรัพยากรบุคคล
ของส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร

นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางสาวสุวดี เมฆา
นายสุนทร แกวไชย
นางอัศณี สงวนสุข
นางสาวบุญจิรา ภูเงิน
นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ
นางชนานาถ เคาชาติชาย

ทÕ่ปรึ กษา

ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

กรรมการ

รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
(เกษียณอายุราชการ)
หัวหนางานทะเบียนและวัดผล
(เกษียณอายุราชการ)
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
หัวหนางานทั่วไป (เกษียณอายุราชการ)
หัวหนางานทั่วไป

Thammasat
University

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสาริยา นวมจิต

หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน

นางสาวดวงพร โสติถิมานนท
นางขวัญกมล ทองเนียม

ผู้ª่วยเลขานุการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ ความรับผิ ดªอบ ดังนี้
- กําหนดกรอบ ทิศทาง แนวทาง ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผน
แมบทบริหารทรัพยากรบุคลคล
- กํากับ ดูแลและสนับสนุนใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาตาง ๆ ในการ
จัดทําแผนแมบทบริหารทรัพยากรบุคคล
- กํากับ ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดทําแผนแมบท
บริหารทรัพยากรบุคคล

Registrar

Thammasat
University
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Office of the

Registrar

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
ทีè 75/2560 áÅะ 08/2561

ค�าสัt่งrar

Regis

ãห้มีผลตัéงแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สิéนสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการประเมินตามเกณ±์คุณภาพการศึกษา
เพ×่อการด�าเนินการทÕ่เปšนเลิศ (EdPEx)
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง

นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางสาวสุวดี เมฆา
นายสุนทร แกวไชย
นางอัศณี สงวนสุข
นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวบุญจิรา ภูเงิน
นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ
นายพิเชษฐ จิตตพงค
นายเสกสันต อํานวยพานิช
นายกฤษณะ สุทธิกุล
นายทรงวุฒิ วงคสุวรรณ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
(เกษียณอายุราชการ)
หัวหนางานทะเบียนและวัดผล (เกษียณอายุราชการ)
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
หัวหนางานทั่วไป (เกษียณอายุราชการ)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Thammasat
University

นางวิจิตรา รัศมี
นางวิมล สุทธิกุล
นางกรกนก ประภาสโสภณ
นางสุภาวดี คํามวง
นางสาวทองยุน มธุรส
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท
นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ
นางสาวทราภรณ วรกุลดํารง
นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ª่วยเลขานุการ

หน้าที่ ความรับผิ ดªอบ ดังนี้

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

- กําหนดขอบเขตของการประเมินตามแนวคําถามตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
- จัดทําโครงรางองคกร และเตรียมคําตอบสําหรับคําถามของแตละหมวดและผลลัพธ
ของแตละหมวด
- รวบรวม ศึกษาขอมูลและสารสนเทศเพือ่ ตอบคําถามในแตละหมวด (โดยใชหมายเหตุ
ดานลางของหนาคําอธิบายเกณฑรายหัวขอเปนแนวทาง)
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การตอบเกณฑระหวางทีมตางๆ และระบุสาระสําคัญ/
ประเด็นหลักรวมและความเชื่อมโยงที่ขาดหายไป
- จัดทําแผนพัฒนาในภาพรวม โดยดูภาพรวมของสํานักงานและกําหนดลําดับความสําคัญ
- กําหนดและสื่อสารแผนพัฒนาสูบุคลากรในสํานักงาน
- ประเมินกระบวนการการประเมินตนเอง เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง โดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงาน
- นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง/เสนอแนะคณะกรรมการบริหาร
ในการจัดทําแผนขององคกร
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Office of the

Registrar

ค�าสัt่งrar

Regis

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
ทีè 71/2560

ãห้มีผลตัéงแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สิéนสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะกรรมการจัดท�าองค์ความรู้ของส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา (KM)
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางนุชนาท สุทธิปญญา
นางสาวมนธณรรฐ เสวตสูตร
นางสาวรุงทิพย รุงวิวัฒนกูล
นายกฤษณ เรืองชัย
นางศศิมา รวมพุม
นางจุฑามาศ เวศวิทย
นางดารัตน เกตุสะอาด
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท
นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ

ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองประธานกรรมการ

รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กรรมการและเลขานุการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ª่วยเลขานุการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้าที่ ความรับผิ ดªอบ จัดทําองคความรูของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

(KM) มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ดําเนินการขับเคลื่อนในการถายทอดองคความรูภายในหนวยงาน
- บริหารจัดการในการจัดกิจกรรม กรณีศึกษา “พี่ชวนนองคุย” รูปแบบการจัดประชุมนํา
เสนอกรณีศึกษา เพื่อรวมกันวิเคราะหและแกปญหาในการทํางาน โดยมีเปาหมายใน
การจัดกิจกรรมปงบประมาณละ 3 ครั้ง

Thammasat
University

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
ที่ 73/2560, 09/2561 และ 19/2561

ค�าสัt่งrar

Regis

ãห้มีผลตัéงแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สิéนสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการสานสัมพันธ์ส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
อาจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง
นางสาวทองยุน มธุรส

นางสาวศิรินันท ดีสวัสดิ์

ทÕ่ปรึ กษา

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

นายวันเฉลิม บุตรละคร
นายวินัย ตันธิกุล
นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ
นางสาวปทมา ภูทอง
นางสาวอารีรัตน สีเหลือง
นางสาวพัชราภรณ ศรีเพียงจันทร
นางรัชญา รุนมะลัง
นายทรงวุฒิ วงคสุวรรณ
นางขวัญกมล ทองเนียม

25

กรรมการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ª่วยเลขานุการ

หน้าที่ ความรับผิ ดªอบ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ใหคณะกรรมการสานสัมพันธสํานักงานทะเบียนนักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- สรางสัมพันธภายในหนวยงาน โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหบุคลากรเกิด Smile REG
ยิ้มจากภายใน ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- สรางสัมพันธภายนอกหนวยงาน - การดูงานหนวยงานตางๆ - การจัดสัมมนาประจําป
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ค�าสัt่งrar

Regis

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ

ที่ 72/2560 ,10/2561, 15/2561 และ 30/2561

ãห้มีผลตัéงแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สิéนสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการด�าเนินการบริ Ëารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน (KPI)
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวพัชราภรณ ศรีเพียงจันทร
นางชนานาถ เคาชาติชาย
นางสาวปภาดา คงคา
นางสาวเพชรรัตน วัฒนรุจิราพันธ
นายสิริพันธ บัวดี
นายจตุรงค เสานอย
นางสาวอุบลทิพย โพธิลังกา
นายวัฒนพสิษฐ เสือคํารอง
นางณัทภัทร คําพันธ
นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ
นางสาวทราภรณ วรกุลดํารง

ทÕ่ปรึ กษา

ผูอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร
หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน

ประธานกรรมการ

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

กรรมการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

กรรมการและเลขานุการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ª่วยเลขานุการ

หน้าที่ ความรับผิ ดªอบ ดังนี้

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

- ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การดู แ ลผลการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ ไม ว  า จะเป น ตั ว ชี้ วั ด
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา (KPI) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน (Action Plan)

Thammasat
University

แผนยุทธศาสตร์

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปณิธาน :

มุ่งสู่การเป็นส�านักทะเบี ยนต้นแบบ

วิ สัยทั ศน์ :

เปนผูนําในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
มุงเนนความเปนเลิศในการใหบริการตามมาตรฐานสากล
โดยการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและความเปน
ธรรมศาสตร

พั นธกิจ :

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มีภารกิจหลักในการใหบริการแกนกั ศึกษา อาจารย
คณะ หนวยงานในมหาวิทยาลัย ศิษยเกา ตลอดจนบุคคลและหนวยงานภายนอก
อยางถูกตอง รวดเร็ว โดยคํานึงถึงสิทธิสว นบุคคลดานขอมูล และการสรางความ
พึงพอใจใหกับผูใชบริการทุกกลุมในดานตาง ๆ
1) การบริหารขอมูลที่เ กี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records)
ในดานการจัดเก็บ การรักษาและการบริการขอมูลที่ตรงตามความตองการของผูรับ
บริการ ตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
2) อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางสอน-ตารางสอบ
การจัดหองเรียน การลงทะเบียนของนักศึกษา เปนตน
3) จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ ที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของคณะและมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4) จัดการระบบการรับและคืนคาธรรมเนียมทางการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได
5) ดูแลใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาในทุกระดับปริญญา
6) ใหบริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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ค่านิยม :

มุ่งมั่ นท�างาน บริ การเป็นเลิศ

สมรร¶นะหลัก :

การãห้บริการด้านทะเบี ยนนักศึกษา

เอกลักษณ์หรือวั²นธรรม :
ร่วมคิด...ร่วมสร้าง

ประเดçนยุทธศาสตร์เพื่อขับ เคลื่อนการพั ²นา :
ภายãต้อักษร 4 ตัว "MASS"

M
A
S
S

1) M : Modern ก้าวล�éา น�าสมัย หมายถึง การบริหารและ
การจัดการดวยองคความรูแ ละเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัยไดมาตรฐาน
เทียบเทาสากล โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

2) A : Accuracy ¶ูกต้อง เª×่อ¶×อäด้ หมายถึง การบริการ

ขอมูลทางการศึกษาที่มีความถูกตองครบครันและเชื่อถือได

3) S : Smart สะดวก เข้า¶ึงง่าย หมายถึง การใหบริการที่

เปนระบบ ผูใ ชบริการมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล รับการบริการอยาง
รวดเร็วในทุกขั้นตอน

4) S : Smile ãส่ ãจ และเปšนมิตร หมายถึง การบริการที่
ยึดถือผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางตั้งใจและจริงใจ

Thammasat
University
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ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ 1

M : Modern ก้าวล�éา น�าสมัย

การบริหารและการจัดการดวยองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัยไดมาตรฐานเทียบเทาสากล โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เป‡าประสงค์

กลยุทธ์

âครงการ

1.
Modern
Management

1) M-1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความ
โปรงใสตรวจสอบได ตามหลักธรรมภิบาล
พร อ มมี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
ระบบประกันคุณภาพที่เปนตนแบบของ
หนวยงานอื่น

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร สนท.
แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร สนท.
แผนประกันคุณภาพ
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร สนท.
แผนพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร สนท.
แผนงบประมาณ

2) M-1.2 สรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในมิติตางๆ ระหวางกัน
อยางสมํ่าเสมอ พรอมสรางเครือขายการ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานงานทะเบียน
และประมวลผล สูบ คุ ลากรและหนวยงาน
อื่ น ๆ ทั้ ง ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และนอก
มหาวิทยาลัย

กิจกรรมศึกษาความเปนไปได
(ตนทุนตอหนวย)
โครงการจัดทําองคความรู
ภายในหนวยงาน
โครงการจัดทําตัวชี้วัดกลาง
โครงการระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา
สําหรับเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการสรางมาตรฐานขอมูล
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลบัณฑิต
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เป‡าประสงค์

กลยุทธ์

âครงการ

2.
Modern Staff

3) M-2 ทบทวนโครงสรางการบริหาร
กรอบอัตรากําลัง และภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาเพื่อ
ความคลองตัว พรอมพัฒนาบุคลากรให
เปน Data Cook และ Simplicity Expert
มีทักษะดานภาษา เปน Skillful Learner
การแกปญหาและการปรับปรุงกระบวน
การทํ า งานเพื่ อ ให เ กิ ด ความเท า ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยมีเสนทาง
ความกาวหนา ทั้งภายในและภายนอก
สํ า นั ก งาน เพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คง
ในงาน และความผูกพันในองคกร

โครงการ HRM Development Plan

4) M-3 สรางบรรยากาศการทํางานโดยทุก
คนมี ส  ว นร ว มให สํ า นั ก งานทะเบี ย น
นักศึกษา เปนองคกรแหงความสุข

โครงการ Green REG

3.
Modern
Environment
4.
Modern IT

โครงการสํารวจความผูกพัน
โครงการทบทวน
ระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการปรับปรุงทาพระจันทร

5) M-4 พัฒนาสถาปตยกรรมดาน IT
โครงการวิเคราะหระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา โดยให ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษาปจจุบัน
เกิ ด การบู ร ณาการระหว า งเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงานสารสนเทศเพื่อการ
โครงการศึกษาความเปนไปได
ตัดสินใจ การแลกเปลีย่ นขอมูล และความ
ในการพัฒนาสถาปตยกรรม IT
มั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ รวมถึ ง การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห เ ป น ไปใน โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลบุคลากร
ทิศทางเดียวกัน
กับกองการเจาหนาที่

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงาน
IT Care
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงาน
ระบบพัสดุ

Thammasat
University
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ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ 2

A : Accuracy ¶ูกต้อง เª×่อ¶×อäด้
การบริการขอมูลทางการศึกษาที่มีความถูกตองครบถวน
และเชื่อถือได

เป‡าประสงค์

กลยุทธ์

1.
Corrective
Action
2.
Preventive
Action

1) A-1 การวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาด

2) A-2 แนวทางการปองกันขอผิดพลาด

âครงการ

กิจกรรมเพิ่มพูนความรู
ดานการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม External Audit
“การตรวจและติดตาม”
(ISO 9001 : 2015)
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู Workﬂow

3
Improvement

3) A-3 การพัฒนากระบวนการปองกัน
ขอผิดพลาด

โครงการยกระดับคุณภาพการทํางาน
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ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ 3

S : Smart สะดวก เข้า¶ึงง่าย

การใหบริการที่เปนระบบ ผูใชบริการมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
รับการบริการอยางรวดเร็วในทุกขั้นตอน

เป‡าประสงค์

1. TU Society
for Life
2. TU Society
for Student
3. TU Society
for
International
Student
4. TU Society
for Alumni
5. TU Society
for Staff

กลยุทธ์

âครงการ

1) S1-1 พัฒนาและสรางชองทางดานการ
ใหบริการแกนักเรียน ที่ตองการใชขอมูล
จากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนกรณี
นักศึกษาจดทะเบียนศึกษาออนไลน
ไมสําเร็จ

2) S1-2 พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารที่
สอดคลองกับ Life Style ของนักศึกษา
ปจจุบันเพื่อใชในการพัฒนาตนเอง ในรั้ว
เหลืองแดงตั้งแตตนจนจบ

โครงการชําระเงินออนไลน
ผานบัตรเครดิต เฟส 2
โครงการปรับปรุงเว็บไซต
เพื่อใหบริการแกนักศึกษาตางชาติ

3) S1-3 พัฒนาระบบใหครอบคลุมความ
ตองการดานการใหบริการทางการศึกษา
ของนักศึกษาตางชาติ

โครงการบันทึกสถานภาพนักศึกษา

4) S1-4 พัฒนาระบบบริการทีส่ ามารถสาน
ต อ สั ม พั น ธภาพระหว า งศิ ษ ย เ ก า กั บ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ไดอยางยั่งยืน

โครงการพบปะเครือขายผูรับบริการ

5) S1-5 พัฒนาระบบการใหบริการเพื่อ
สนับสนุนการทํางานและสามารถนําขอมูล
มาใชในการวิเคราะห แกคณาจารย และ
หนวยงานภายในเพือ่ การปรับวิธกี ารสอน/
พัฒนาหลักสูตร

โครงการ Media Society

โครงการนิเทศโครงการธรรมศาสตร
ชางเผือกสูแดนโดม
โครงการสํารวจทัศนคติ
และภาพลักษณของผูใชบริการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

Thammasat
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ประเดçนยุทธศาสตร์ที่ 4

S : Smile ãส่ ãจ และเปšนมิตร

การบริการที่ยึดถือผูรับบริการเปนศูนยกลางอยางตั้งใจและจริงใจ

เป‡าประสงค์

กลยุทธ์

âครงการ

1.
Smile REG

1) S2-1 สรางทัศนคติในเชิงบวก และพัฒนา
บุคลิกภาพใหกบั บุคลากรดวยการเสริมสราง
ทั้งสุขภาพกายและใจ ใหแข็งแรงเพื่อพรอม
ใหบริการดวยความตั้งใจ และจริงใจ

โครงการสานใจ...สรางสุข

2.
Smile
Together

2) S2-2 สงเสริมความสัมพันธอันดีกับผูรับ
บริการ ผานการมีสวนรวมเพื่อใหรูสึกเปน
สวนหนึ่งของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
จนกลายเปนความผูกพัน

โครงการ CSR
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สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ไดคะแนน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ
ขอตกลงการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ภาพรวม 97.23 คะแนน จาก
คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 47.95 คะแนน
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และคะแนนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงาน 49.28 (คะแนนเต็ม 50
คะแนน) ดังรายละเอียดในตาราง

Action Plan
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ส�ำนักงำนทะเบี ยนนักศึกษำ

ตารางแสดง ตัวªีé วัดการปฏิบัติงาน

ส�านักงานทะเบี ยนนักศึกษา ประจ�าป‚งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวªีé วัด/รายการข้อมูล

หน่วยนับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทÕ่ 4

30

มุ่งเน้นคุณภาพการãห้บริการวิ ªาการ
และบริการสุขภาพที่ äด้มาตร°านสากล
4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ค่าน�éาหนัก ค่าเป‡าหมาย ผลด�าเนินงาน คะแนนตัวªีé วัด คะแนน¶่วง
(ÃŒÍยÅะ)
»‚ 2560
(12 เดือน)
(ÃŒÍยÅะ)
ค่าน�éาหนัก

รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทÕ่ 5

30.00

85

76.48

89.98

26.99

70

มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยการบริหารจั ดการที่ทั นสมัย
5.1 รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย (ระดับหนวยงาน)

รอยละ

11.67

100

100.00

100.00

11.67

5.3 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ดรบั
การเพิ่ ม พู น ความรู  / ทั ก ษะ/ประสบการณ
ทั้งในและตางประเทศ
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ ดรบั การ
เพิ่ ม พู น ความรู  / ทั ก ษะ/ประสบการณ
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ไมนอ ยกวา
24 ชม./คน/ป
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติ
งานจริง (ไมนบั รวมบุคลากรทีล่ าศึกษาตอ)

รอยละ

11.67

100

100.00

100.00

11.67

คน

54.00

คน

54.00

Thammasat
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ค่าน�éาหนัก ค่าเป‡าหมาย ผลด�าเนินงาน คะแนนตัวªีé วัด คะแนน¶่วง
(ÃŒÍยÅะ)
»‚ 2560
(12 เดือน)
(ÃŒÍยÅะ)
ค่าน�éาหนัก

ตัวªีé วัด/รายการข้อมูล

หน่วยนับ

5.6 ระดับความสําเร็จของการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
หรือ Green University

กิจกรรม

11.67

7-9

9.00

100.00

11.67

5.7 การปรับปรุงขอมูลในระบบ
รายงานผลตัวชีว้ ดั ตามแผนฯ 12 ของ มธ.
5.8 ตัวชี้วัดตามพันธกิจของ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

รอยละ

11.67

100

90.67

90.67

10.58

- รอยละความถูกตองของการประกาศ
ผลการศึกษา

รอยละ

11.67

100

100.00

100.00

11.67

- รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
ใหบริการใบรับรองทางการศึกษา

รอยละ

11.67

100

100.00

100.00

11.67

รวม

100

คะแนนรวม 95.90

ค่าเ©ลÕ่ย¶่วงน�éาËนักตัวªÕéวัด

50

คะแนนรวม¶่วงน�éาËนัก 47.95

Registrar

Thammasat
University
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ตารางแสดง ตัวªÕéวัดการปฏิบัติงาน

ส�านักงานทะเบี ยนนักศึกษา ประจ�าป‚งบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม/âครงการ/ตัวªีé วัดผลผลิต
/ตัวªีé วัดผลลัพธ์

หน่วยนับ

ค่าน�éาหนัก ค่าเป‡าหมาย ผลด�าเนินงาน คะแนนตัวªีé วัด คะแนน¶่วง
(ÃŒÍยÅะ)
»‚ 2560
(12 เดือน)
(ÃŒÍยÅะ)
ค่าน�éาหนัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ทÕ่ 5

มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยการบริหารจั ดการที่ทั นสมัย
5.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการการใชงาน
ระบบบริการทางการศึกษาผาน Mobile
(จดทะเบียนและชําระเงิน)
1) ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต (Output) ร อ ยละ
ความสําเร็จของโครงการใชงานระบบ
บริ ก ารทางการศึ ก ษาผ า น Mobile
(จดทะเบียนและชําระเงิน)
5.2 กิจกรรมที่ 2 โครงการการพัฒนา
กระบวนการบันทึกและรายงานผลการศึกษา
1) ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต (Output) ร อ ยละ
ความสําเร็จของโครงการการพัฒนา
กระบวนการบั น ทึ ก และรายงานผล
การศึกษา
5.3 กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากร
1) ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต (Output) ร อ ยละ
ความสําเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากร
2) ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) รอยละ
ความพึงพอใจของบุคลากรทีไ่ ดรบั การ
พัฒนาในภาพรวม
5.4 กิจกรรมที่ 4
โครงการ HRM Development Plan
1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) รอยละ
ความสําเร็จในการจัดทําโครงการ
HRM Development Plan

12.50
รอยละ

12.50

80

100.00

100.00

12.50

80

100.00

100.00

12.50

12.50
รอยละ

12.50

12.50
รอยละ

6.25

100

99.71

99.71

6.23

รอยละ

6.25

85

75.40

88.71

5.54

80

100.00

100.00

12.50

12.50
รอยละ

12.50

น�éาËนักรวม

50

คะแนนรวม 49.28

Thammasat
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งบประมาณ (Budget)

การวิ เคราะห์°านะการเงินและผลการด�าเนินงาน
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาไดรับงบประมาณจาก
2 แหลงที่เปนหลัก คือ 1) งบประมาณแผนดิน (งบคลัง)
โดยเปนคาใชจายในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
(หมวด 300) 2) งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
(งบพิเศษ) แบงเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามภาระ
งานประจํา และตามแผนยุทธศาสตร และอีก 1 แหลง
งบประมาณสนั บ สนุ น จากงบประมาณของสํ า นั ก งาน
อธิการบดี และกองทุนคาธรรมเนียม ฯลฯ

สัดส่วน
รายรับ
ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560
จาก 3 แหล่งงบประมาณ
ป‚งบประมาณ 2560

0.92

ÅŒำนบำท

ÅŒำนบำท

งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

5.53

ÃŒÍยÅะ

74.46

ÃŒÍยÅะ

42.83

งบประมาณรายจ่ายจากรายäด้หน่วยงาน (งบพิเศษ)

ป‚งบประมาณ 2560
ÅŒำนบำท

ÅŒำนบำท

19.95

ÅŒำนบำท

20.56

ÃŒÍยÅะ

5.92

ป‚งบประมาณ 2560

ÃŒÍยÅะ

45.66

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2559

3.45

ÅŒำนบำท

21.92

ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มีรายรับรวมประมาณ 27 ลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ
2559 ประมาณ 21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44 เนื่องจาก
ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
จัดสรรงบประมาณแผนดินใหกบั หนวยงานเฉพาะคาใชจา ย
ในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (หมวด 300) โดย
งบบุคลากรมหาวิทยาลัยจะเปนผูด าํ เนินการเบิกจาย อีกทัง้
มีการยกเลิกการจัดสรรเงินรางวัลตามผลงานตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ (Action Plan) ทําใหจํานวนงบประมาณ
รายจายจากรายไดพิเศษจึงลดลงดวย

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

26.80

ÃŒÍยÅะ

ÅŒำนบำท

22.09

ÃŒÍยÅะ

11.51

งบประมาณที่ äด้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

48.00
ÅŒำนบำท

ÃŒÍยÅะ

100

ÃŒÍยÅะ

100

รวม
หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2560
งบบุคลากรเบิกจายจาก มธ. จึงไมไดจัดสรรใหหนวยงาน
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สัดส่วน
รายจ่าย
ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560
จาก 3 แหล่งงบประมาณ
ป‚งบประมาณ 2560

0.58

ÅŒำนบำท

ÅŒำนบำท

5.39

ÃŒÍยÅะ

69.67

ÃŒÍยÅะ

36.04

งบประมาณรายจ่ายจากรายäด้หน่วยงาน (งบพิเศษ)

ป‚งบประมาณ 2560
ÅŒำนบำท

5.52

ÅŒำนบำท

13.42

ÃŒÍยÅะ

งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

ÅŒำนบำท

13.71

ÃŒÍยÅะ

49.14

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

2.95

ÅŒำนบำท

18.29

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

19.68

ÃŒÍยÅะ

ÅŒำนบำท

27.38

ÃŒÍยÅะ

14.83

งบประมาณที่ äด้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

37.23
ÅŒำนบำท

ÃŒÍยÅะ

100

ÃŒÍยÅะ

100

รวม
หมายเหตุ : คาใชจายของงบประมาณแผนดิน
เปนรายการคาใชจายในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
2560 สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มีรายจายรวมประมาณ
20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร แบงเปนงบคลัง 0.58 ลานบาท งบพิเศษ 13.71
ลานบาท และงบสนับสนุนอีกจํานวน 5.39 ลานบาท
ซึ่งการใชจายงบประมาณลดลง เนื่องจากปจจัยหลายดาน
ทั้งการจัดสรรงบประมาณประจําปลดลง และมีการปรับ
แผนการดําเนินงานเพือ่ ใหสอดคลองกับการปฏิบตั งิ านจริง
เชน โครงการจัดทําองคความรูของสํานักงานทะเบียน
นักศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการจัดกิจกรรม
Forum เปนการจัดทําคูมือความรูของบุคลากรในระดับ

ชํ า นาญการพิ เ ศษ พร อ มทั้ ง ได รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติมในระหวางปงบประมาณเพื่อดําเนินงาน
ตามนโยบายของทานอธิการบดีและผูบริหารสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา หรือ มีการยกเลิกระเบียบการจายเงิน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และ
ขาราชการเปลี่ยนสภาพ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการใชจายงบประมาณ
รายจ า ยจากรายได ห น ว ยงานของสํ า นั ก งานทะเบี ย น
นักศึกษา ปงบประมาณ 2559 - 2560 แยกตามยุทธศาสตร
MASS

MASS
Modern

จัดสรร

เบิกจ่าย

Accuracy

จัดสรร

เบิกจ่าย

Smart

จัดสรร
เบิกจ่าย

Smile

จัดสรร
เบิกจ่าย

Total

จัดสรร
เบิกจ่าย

Thammasat
University

6,418,400

9,795,300

หนวย : ลานบาท
53

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

% เพิ่ม - ลด

3,185,280

5,607,396

76

102,000

88,000

-14

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

% เพิ่ม - ลด

13,600

16,320

20

2,455,000

1,038,500

-58

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

% เพิ่ม - ลด

1,014,611

606,878

-40

450,000

140,000

-69

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

% เพิ่ม - ลด

309,252

79,709

-74

9,425,400

11,061,800

17

ป‚งบประมาณ 2559

ป‚งบประมาณ 2560

% เพิ่ม - ลด

4,522,742

6,310,303

40

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรใน
ปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559
ประมาณรอยละ 17 หากแบงเปนรายกลยุทธจะพบวา
Modern มี สั ด ส ว นงบประมาณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 53
เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับโครงการตาง ๆ จะแปรผันตามความสําคัญ และ
ความเรงดวนในการพัฒนาของโครงการในแตละกลยุทธ
โดยผูบ ริหารมีนโยบายเนนไปดานของบุคลากรทัง้ ดานการ

39

อบรม การศึกษาดูงาน สวัสดิการตาง ๆ และรวมไปถึงการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการใหบริการที่จะเกิด
ความพึงพอใจตอผูรับบริการมากที่สุด
แตทงั้ นีก้ ไ็ มไดลดความสําคัญดานกลยุทธดา นอืน่ ๆ
ในดานการใหบริการ โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงการ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนจากทานอธิการบดี และกองทุนคาธรรมเนียม
การศึกษา

40
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ในสวนของผลการดําเนินงานจะเห็นวา เมือ่ เปรียบ
เทียบปงบประมาณ 2559 กับ ปงบประมาณ 2560 มีการ
ใชจายงบประมาณที่สูงขึ้น 2 กลยุทธ คือ Modern และ
Accuracy โดยเฉพาะกลยุทธ Modern ทีม่ กี ารเบิกจายสูง
ขึ้นรอยละ 76 ตามสัดสวนการจัดสรรงบประมาณ และมี
การเร ง รั ด โครงการสํ า คั ญ ให ดํ า เนิ น การได ต ามแผนที่
กําหนดไว แตทั้งนี้ กลยุทธ Smart และ Smile ที่มีการใช
จายงบประมาณลดลง เนื่องจากจํานวนโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณก็ลดลงดวย พรอมทั้งมีการบริหาร

จัดการงบประมาณแบบบูรณาการ โดยการดําเนินงาน/
การใชจา ยงบประมาณในโครงการหนึง่ อาจจะแสดงผลการ
ดําเนินงานไดมากกวาหนึง่ โครงการ ซึง่ แนวทางการบูรณาการ
อาจจะไมสะทอนตอการบริหารจัดการงบประมาณของ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษาไดทั้งหมด ในปงบประมาณ
ถัดไปจะตองจัดสรรและบริหารจัดการใหถกู ตองและชัดเจน
เปรี ย บเที ย บรายจ า ยแบ ง ตามแผนยุ ท ธศาสตร
ระหวางปงบประมาณ 2559 – 2560

Modern

Accuracy

Smart

Smile

Thammasat
University

¨ÓนÇน
นักศึกษา
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ระดับปริÞÞาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ป‚การศึกษา 2560
จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 จําแนกจํานวนนักศึกษาแตละ
คณะตามศูนยการศึกษา ไดแก ศูนยทา พระจันทร ศูนยรงั สิต ศูนยลาํ ปาง และศูนยพทั ยา

คณะ/วิ ทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะพาณิªยศาสตร์และการบัÞªÕ
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะรั°ศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะเศรษ°ศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะสังคมสงเคราะË์ศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะศิลปศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และส×่อสารมวลªน
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

ท่าพระจั นทร์

รังสิต

Å�ำ»ำง

¾ั ทยำ

รวม(คน)

934
761
92
49

1,851
-

742
-

-

3,527
761
92
49

1,149
1,057
30

1,706
-

-

-

2,855
1,057
30

342
356
5

1,073
84
-

-

1
-

1,415
441
5

528
228
5

1,186
-

-

-

1,714
228
5

102
269
19

941
-

442
4
-

-

1,485
273
19

1,006
381
65
21

2,735
-

-

-

3,741
381
65
21

247
26

1,179
-

-

-

1,179
247
26
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คณะ/วิ ทยาลัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคâนâลยÕ
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะแพทยศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะสËเวªศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี
คณะส¶าป˜ตยกรรมศาสตร์และการผังเม×อง
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

ท่าพระจั นทร์

รังสิต

Å�ำ»ำง

¾ั ทยำ

รวม(คน)

70
5

806
-

-

-

806
70
5

-

3,347
308
73

25
-

-

3,372
308
73

-

2,744
425
130

-

-

2,744
425
130

-

1,157
50
101

-

-

1,157
50
101

-

1,581
125
21

-

-

1,581
125
21

-

412
7
16

-

-

412
7
16

-

381
103
28

-

-

381
103
28

-

312

95

-

407

-

1,524
161
15

-

-

1,524
161
15

-

492
137
15

185
37
-

-

677
174
15
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คณะ/วิ ทยาลัย
คณะเภสัªศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คณะวิทยาการเรÕ ยนรู้และศึกษาศาสตร์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
วิทยาลัยนวัตกรรม
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
ส¶าบันภาษา
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาลัยสËวิทยาการ
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
วิทยาลัยนานาªาติปรÕ ดÕ พนมยงค์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
วิทยาลัยâลกคดÕศึกษา
- ปริญญาตรี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาªาติจุÌาภรณ์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
วิทยาลัยพั²นศาสตร์ ป‰วย อึêงภากรณ์
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคâนâลยÕ และส¶าบัน
เทคâนâลยÕนานาªาติสิริ นธร (âครงการร่วม)
- ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษ°ศาสตร์
(âครงการร่วม)
- ปริญญาโท
วิทยาลัยสËวิทยาการ
และส¶าบันอาณาบริ เวณศึกษา (âครงการร่วม)
- ปริญญาโท

43

ท่าพระจั นทร์

รังสิต

Å�ำ»ำง

¾ั ทยำ

รวม(คน)

-

170
1

-

-

170
1

-

206
74

-

-

206
74

691
151

-

-

-

691
151

250
62
12

-

-

-

250
62
12

285
26
28

-

718
-

-

1,003
26
28

474
29

-

-

-

474
29

-

125

-

-

125

-

153
59
37

-

-

153
59
37

14
28

199
-

-

-

199
14
28

-

215

-

-

215

82

-

-

-

82

-

32

-

-

32
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¨ÓนÇน
ผู้สÓเร็จ
การศึกษา

ระดับปริÞÞาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าป‚การศึกษา 2560
ปริ ÞÞาตรÕ

คณะนิติศาสตร์

754
12

691

936

23

ปริ ÞÞาเอก ประกาศนÕยบัตร

คณะพาณิª ยศาสตร์และการบัÞªี

รวม

147

ปริ ÞÞาâท

504
2

คน

67

รวม

347

1,197

857
7

83
19

รวม

369

541

37

89
5

คณะแพทยศาสตร์

203

6
7

216
คน

รวม

11

229

1

คน

คน

คณะวิ ศวกรรมศาสตร์

รวม

556

835

94
10

คน

คณะสหเวªศาสตร์

รวม

217

394

คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคâนâลยี

741

406
คณะสังคมวิ ทยาและมานุษยวิ ทยา

รวม

102
4

คน

รวม
คน

288

966

คน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลªน

รวม

458

1

คน

คณะศิลปศาสตร์

รวม

110

คน

คณะเศรษ°ศาสตร์

474

คณะรั°ศาสตร์

273

25
2

รวม

660
คน

คณะทั นตแพทยศาสตร์

รวม

300
คน

75
2

รวม

77
คน

Thammasat
University

คณะพยาบาลศาสตร์

77

รวม

84

103

343

84

คน

รวม

2

2

คน

137

คน

ส¶าบันเทคâนâลยีนานาªาติสิรินธร

รวม

59

486

196

วิ ทยาลัยâลกคดี ศึกษา

รวม

92

234
คน

17

41

1

คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคâนâลยี
และส¶าบันเทคâนâลยีนานาªาติสิรินธร
( âครงการร่วม)

44

รวม

44
คน

114

7

คน

11

รวม

103
คน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาªาติจุÌาภรณ์

คน

7

คน

วิ ทยาลัยนานาªาติปรีดี พนมยงค์

รวม

41

รวม

100

575

ÇÔ ทยำÅัยสËÇÔ ทยำกำÃ

3

ส¶าบันภาษา

รวม

68
21

คน

231

คน

คณะวิ ทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

169

วิ ทยาลัยนวัตกรรม

415

2

รวม

80

รวม

70

คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

89

คณะส¶าป˜ตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รวม

26

45

รวม

18
คน

คณะนิติศาสตร์
และคณะเศรษ°ศาสตร์
( âครงการร่วม)

24

รวม

24
คน

วิทยาลัยพั ²นศาสตร์ ป‰วย อึงê ภากรณ์

รวม

5

32

27

คน

ÇÔ ทยำÅัยสËÇÔ ทยำกำÃ
และส¶าบันอาณาบริเวณศึกษา
( âครงการร่วม)

12

รวม

12

คน

ขอมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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CSR
Registrar
“จิตอาสาพั²นาระบบนิเวศªาย½˜›ง

กิจกรรม CSR Registrar

และกิจกรรมปลูกปะการังเทÕยม
อนุรักษ์ปะการังãต้ท้องทะเล”

กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน
CSR Registrar ประจําป 2561 ครั้งที่ 1 กับ
กิ จ กรรม “จิ ต อาสาพั ฒ นาระบบนิ เ วศชายฝ  ง
และกิจกรรมปลูกปะการังเทียม อนุรักษปะการัง
ใตทองทะเล” ณ หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรม CSR Registrar

“REG สาน½˜นการศึกษา
พั²นาส×่อการเรÕ ยนการสอน”
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
CSR Registrar “REG สานฝนการศึกษา พัฒนา
สื่อการเรียนการสอน” ประจําป 2561 ครั้งที่ 2
นําอุปกรณการเรียนและอุปกรณกีฬา สงมอบให
นอง ๆ โรงเรียนลิน้ จีอ่ ทุ ศิ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

48

Office of the

Registrar

âครงการ Green REG

ปลูกต้นäม้ประดับ

บริ เวณด้านËน้าอาคารส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา มธ. รังสิต

Thammasat
University

การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ (äต้Ëวัน)

49

โครงการศึกษาดูงานตางประเทศดานนวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการงานดานบริการทางการศึกษา อันจะนําไปสูการเรียนรูวิธีการ
ดานปฏิบัติงานที่ดีขององคกรจาก National Taiwan University และ
National Taipei University สาธารณรัฐจีน(ไตหวัน)
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ครบรอบ 36 ปี

ส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา

ofﬁfice of the Registrar

ครบรอบการจัดตั้ง 36 ป สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ในวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ผูบริหาร และบุคลากร สํานักงานทะเบียนฯ จึงได
รวมทําบุญเลี้ยงพระสงฆ เพื่อสรางความเปนสิริมงคล พรอมมอบโล
รางวัลพนักงานดีเดนประจําป 2561 แก นางบังอร เย็นเปนสุข ผูป ฏิบตั ิ
งานบริหารชํานาญการ และนางหิรัณยา หนูสาท พนักงานบริการ
เพือ่ เปนขวัญเเละกําลังใจในการตัง้ ใจปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไป ณ โถงอาคาร
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนยรังสิต

Thammasat
University

กิจกรรม Mini sport Day

สร้างความสัมพันธ์ ãนองค์กร
ณ Ëาดเจ้าËลาว จ. จันทบุรÕ
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งาน Thammasat Academics
& Open House 2018
ณ ศูนย์ประªุ มมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บุคลากร

2017
2560

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
Office of the Registrar
Thammasat University
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บุคลากร

สÓนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ประกอบไปดวย...

¾นักงำน

ÅÙก¨Œำง»Ãะ¨Ó

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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¨ÓนÇน

คน

¨ÓนÇน

2

คน

ระดับการศึกษา

ระดับ
ปริ ÞÞาเอก

ระดับ
ปริ ÞÞาâท

ระดับ
ปริ ÞÞาตรÕ

ระดับ
ต�่ากว่าปริ ÞÞาตรÕ

¨ÓนÇน

¨ÓนÇน

¨ÓนÇน

¨ÓนÇน

คน

คน

3
คน

12

42

คน

รวม

61

4

Office of the

คน Registrar
Thammasat
University

Thammasat
University
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รองศาสตราจารย
ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท
ผูอํานวยการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
cchainar@reg.tu.ac.th

Office of the

Registrar

รองศาสตราจารย ดร. พิพัฒน สมภาร

56

รองผูอํานวยการ
ฝายวางแผนและบริหาร
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
Somparn@reg.tu.ac.th

Thammasat
University
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อาจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง
รองผูอํานวยการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
tanatorn@reg.tu.ac.th

Office of the

เลขานุการและหัวหนางาน
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

าแหนงเลขานุการ
01 รัสํกานัษาการในตํ
กงานทะเบียนนักศึกษา

สุภาวดี คํามวง

อัศณี สงวนสุข

01

กรกนก ประภาสโสภณ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ (82)1660
kan-reg@reg.tu.ac.th

กาญจนา โพบุญเรือง

Registrar
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02

03

04

กษาการในตําแหนงหัวหนางานรับเขา 03 รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน
02 รัและทะเบี
ทะเบียนและวัดผล
ยนประวัตินักศึกษา

และศูนยพัทยา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ (82)1620
ksupavad@reg.tu.ac.th

สาริยา นวมจิต

ชนานาถ เคาชาติชาย

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ (81)3718
assanee@reg.tu.ac.th

บุญจิรา ภูเงิน

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ติดตอ (82)1609
kornkanok@reg.tu.ac.th

างานทะเบียนนักศึกษา
04 หัศูวนหน
ยทาพระจันทร ศูนยลําปาง

05

06

07

วหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
05 หัและสื
่อสารองคกร

นักวิชาการคอมพิวเตอรชาํ นาญการพิเศษ
ติดตอ (82)1627
boonpn@reg.tu.ac.th

วหนางานแผน
06 หัและบริ
หารสํานักงานทะเบียน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ติดตอ (82)1645
sariya@reg.tu.ac.th

หนางานทั่วไป
07 หัเจวาหน
าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ติดตอ (82)1641
kchanana@reg.tu.ac.th

Thammasat
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University

งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
01

05

06

10
สุทธิปญญา
01 นุนักชวินาท
ชาการศึกษาชํานาญการ
ติดตอ (82)1636
snuchana@reg.tu.ac.th

02

03

07

11
จิตตพงค
02 พินักเวิชษฐ
ชาการศึกษาชํานาญการ
ติดตอ (82)1635
cphichat@reg.tu.ac.th

04

08

12

09

13

ม บุตรละคร
03 วันักนวิเฉลิ
ชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1638
ton89@reg.tu.ac.th

เพิ่มสินธ
04 พรรณราย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1637
pannarai_p@reg.tu.ac.th

คงคา
กา กลิ่นจันทรหอม 07 กฤษณะ สุทธิกุล
05 ปภาดา
06 มันักลวิลิชาการศึ
กษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1633
papada@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1639
kmalika@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1603
payu@reg.tu.ac.th

ตน วัฒนรุจริ าพันธ
08 เพชรรั
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นธิกุล
09 วิผูปนฏิัยบัตตัิงานบริ
หารชํานาญงาน

เสวตสูตร
10 มนธณรรฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฒิ วงคสุวรรณ
11 ทรงวุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กษณ พีเค
12 ศุนักภวิลัชาการศึ
กษาปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1606
vinaitan@reg.tu.ac.th

ฐวุฒิ อยูสุข
13 ณั
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1626
ynuttawut@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1607
aongnana@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1604
songwutw@reg.tu.ac.th

ขอบเขตหนาที่
1. การรับสมัคร
2. การสอบคัดเลือก
3. การสํารวจสถานภาพทางสังคมฯ
4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5. การยืนยันสิทธิเขาศึกษา
6. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
7. การตรวจสอบคุณวุฒิผูเขาศึกษา

ติดตอ (82)1608
phetchar@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1617
supaluck@reg.tu.ac.th

8. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
9. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
10. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12. การจัดเตรียมปริญญาบัตร
13. การผลิตบัตรบัณฑิต
14. การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเกา
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งานทะเบียนและวัดผล
01

02

06

05

10

03

07

11

08

12

เวศวิทย
01 จุนักฑวิามาศ
ชาการศึกษาชํานาญการ

มา รวมพุม
02 ศศิ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ยากร ปอมสุวรรณ
05 ปรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ประภา เจนสุทธิเวชกุล 07 อารีรัตน สีเหลือง
06 ศศิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1613
vchutham@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1621
preya@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1614
rsasima@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1611
thondanee@reg.tu.ac.th

ศนา ไชยแสง
13 ปริ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1618
prisana@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1619
samaporn@reg.tu.ac.th

09

13

เย็นเปนสุข
ทภัทร คําพันธ
03 บัผูปงฏิอรบัติงานบริ
04 ณั
หารชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ติดตอ (82)1615
bang@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1616
sasipra2@reg.tu.ac.th

ดาณี มุขหิรัญพันธ 10 สมาภรณ แกวทาไม
09 ธรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

04

ติดตอ (82)1622
areerat@reg.tu.ac.th

หงษทอง
11 สันักนวิติชาการศึ
กษาปฏิบัติการ

ขอบเขตหนาที่
1. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผอนผันคาธรรมเนียม
และคืนเงินคาธรรมเนียม

ติดตอ (82)1623
h_santi@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1610
nattapat@reg.tu.ac.th

รุนมะลัง
08 รันักชวิญา
ชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1625
rachaya@reg.tu.ac.th

า โพธิ์ทอง
12 ชุนักตวิิมชาการศึ
กษาปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1612
chutima@reg.tu.ac.th

5. การจัดทําหองบรรยาย-หองสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การอนุมัติปริญญาบัตร

Thammasat

งานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา

01

02

05

University

03

06

04

07

รัศมี
01 วินักจวิิตชรา
าการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ปนมณี
02 ธมลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ย รุงวิวัฒนกูล
03 รุนักงทิวิชพาการศึ
กษาชํานาญการพิเศษ

ภูทอง
04 ปนักทวิมา
ชาการศึกษาปฏิบัติการ

ันธ บัวดี
05 สินักรวิิพชาการศึ
กษาปฏิบัติการ

เวชชกรรม
06 กนกกาญจน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ติดตอ (81) 3719
rvijitra@reg.tu.ac.th

ติดตอ (81) 3718
prah@reg.tu.ac.th

ติดตอ (81) 2743
pathama@reg.tu.ac.th

ติดตอ (81) 2835
siripun@reg.tu.ac.th
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ติดตอ (81) 2742
rrungthi@reg.tu.ac.th

ติดตอ (81) 3717
kanok.v@reg.tu.ac.th

ค จงดี
07 จุนักฑวิาภั
ชาการศึกษาปฏิบัติการ
ติดตอ (81) 3717
kjongdee@reg.tu.ac.th

ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารจัดการการรับเขาศึกษา
ทาพระจันทร
2. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
3. การบริหารจัดการทะเบียนประวัติ
นักศึกษา
4. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
และสถานภาพทางวิชาการ

5.
6.
7.
8.

การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
การจดทะเบียน
การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคา
ธรรมเนียม
9. การรวบรวมตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับการศึกษา

10. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
11. การอนุมัติปริญญา
12. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
13. การผลิตเอกสารรับรอง
14. การบริการเอกสารรับรองการศึกษา
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร

01

02

03

04

05

06

สุทธิกุล
01 วินักมวิลชาการคอมพิ
วเตอรชาํ นาญการ

ตน ลิจุติภูมิ
จตุรงค เสานอย
02 สุนักภวิารั
ชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 03 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

เรืองชัย
04 กฤษณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

ราภรณ ศรีเพียงจันทร
05 พันักชประชาสั
มพันธปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1629
swimon@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1632
krit@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1628
suparat@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1651
chomparw@reg.tu.ac.th

ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
3. การบริหารและดูแล WEBSITE ของสํานักงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางดานเทคโนโลยีใหบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
6. การบริการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการจัดการ

ติดตอ (82)1630
tum-it@reg.tu.ac.th

นต อํานวยพานิช
06 เสกสั
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1652
a_seksan@reg.tu.ac.th

7. การแนะแนวการศึกษา
8. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและขาวสารขององคกร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
9. การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
ประชาสัมพันธองคกร
10. การประสานการขอดูงาน จากหนวยงานอื่น ๆ

Thammasat
University
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งานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
01

05

02

06

03

07

09

04

08

10

โสติถิมานนท
01 ดวงพร
นักวิเคราะหนโยบาย

ตน สุทธิพงศ
02 ธีนักรวิารัเคราะห
นโยบาย

ตน เกตุสะอาด
05 ดารั
นักวิชาการเงินและบัญชี

พย โพธิลังกา
ทองยุน มธุรส
06 อุนักบวิลทิ
ชาการพัสดุปฏิบัติการ 07 นักวิชาการเงินและบัญชี

ญกมล ทองเนียม
08 ขวั
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ินันท ดีสวัสดิ์
09 ศิเจารหน
าที่บริหารงานทั่วไป

ุวรรณ
10 อัเจมาหนพราที่บศรีริหสารงานทั
่วไป

ยรติ พรหมขจร
12 กพนัอกเกีงานขั
บรถยนต

และแผนปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1646
sduangpo@reg.tu.ac.th
ชํานาญการ
ติดตอ (82)1642
darrut@reg.tu.ac.th

ปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1644
dsirinan@reg.tu.ac.th

และแผนปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1649
stheerar@reg.tu.ac.th
ติดตอ (82)1657
jp-tio@reg.tu.ac.th

ปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1640
samporn@reg.tu.ac.th

ขอบเขตหนาที่
1. วิเคราะหและวางแผนนโยบายสํานักงาน
2. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. วิเคราะหและวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6. บริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร

ตา ซองศิริ
03 คณิ
นักวิเคราะหนโยบาย

11

และแผนปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1648
kanitta@reg.tu.ac.th
ชํานาญการ
ติดตอ (82)1643
mtongyoo@reg.tu.ac.th

ยา หนูสาท
11 หิพนัรกัณงานบริ
การ

ติดตอ (82)1656
nhiranya@reg.tu.ac.th

วรกุลดํารง
04 ทราภรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ติดตอ (82)1658
taraporn.wo@reg.tu.ac.th

ปฏิบัติการ
ติดตอ (82)1654
jkwan@reg.tu.ac.th

ติดตอ (82)1655
pkhrokia@reg.tu.ac.th

8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10. การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริการจัดการและดูแลงานสารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงานประชุม พิธีการ
13. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
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Office of the

Registrar

ส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา

มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

99 Ëมู่ 18 อาคารส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา
มËาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต�าบลคลองËนึ่ง อ�าเภอคลองËลวง
จังËวัดปทุมธานÕ 12120
âทรศัพท์ 02-564-4441-79
âทรสาร 02-564-4549

ท่าพระจันทร์
Office of the

Registrar
Thammasat
University

2 ¶นนพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ªัéน 2
มËาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมËาราªวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมËานคร 10200
âทรศัพท์ 02-613-3333
âทรสาร 02-226-6470

Website
https://www.reg.tu.ac.th
Fanpage Facebook :
ส�านักงานทะเบÕยนนักศึกษา มธ.

