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ถูกตอง แมนยํา
A-1 Corrective Action
A-2 Preventive Action
A-3 Improvement
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สะดวก รวดเร็ว
S1-1 TU Society for life
S1-2 TU Society for student
S1-3 TU Society for
international student
S1-4 TU Society for alumni
S1-5 TU Society for staff

ใสใจ เต็มใจ
Smile REG
Smile Together
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ในปที่ผานมา สํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มีการดําเนินการพัฒนา และปรับเปลีย่ นการใหบริการ
ตลอดจนการปฏิ บั ติ ง านหลากหลายด า น เพื่ อ ให
สอดรับกับการพัฒนา และการเปลีย่ นแปลงโครงสราง
การบริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความตองการ
ของผูบริการของสํานักงานทะเบียนฯ
ดานแรกที่เห็นไดชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลง
คือ การพัฒนาบุคลากร และการปรับเปลีย่ นโครงสราง
การบริหารงานภายใน ทีผ่ า นมาไดมกี ารพยายามทีจ่ ะ
ปรับเปลีย่ นโครงสรางการบริหาร และการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว แนนอน
ว า การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการบริ ห ารงานใหม
นั้ น ย อ มส ง ผลกระทบไม ม ากก็ น  อ ยต อ บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน จากเดิมสํานักงานทะเบียนฯ แบงการ
ทํางานทั้งหมด 8 ฝาย ไดมีการปรับโครงสรางการ
บริหารใหเหลือ 4 งาน แตการปรับเปลี่ยนนั้นก็ยังมี
ขอดีในดานการบริหารจัดการซึ่งทําใหเกิดความงาย
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสื่อสารหรือประสาน
งานที่คลองตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปที่ผานมา
สํานักงานทะเบียนฯ ยังสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ใหหาความรู เพิม่ พูนทักษะความสามารถอยางตอเนือ่ ง
โดยบุคลากรสามารถเลือกหลักสูตรความรูที่ตนเอง
สนใจศึกษาเพิ่มเติมได
ดานการใหบริการ ในปทผี่ า นมาตองยอมรับวา
สํานักงานทะเบียนฯ อาจเปนหนวยงานทีย่ งั ใหบริการ
ไดไมเต็มสมรรถนะมากนัก เนื่องดวยขอจํากัดของ
ชองทางทีย่ งั ไมหลากหลาย และตรงตามความตองการ
ของกลุมผูรับบริการ แตเราก็ไมนิ่งนอนใจและหยุด
การพัฒนา ในปการศึกษาหนาสํานักงานทะเบียนฯ
มีแนวคิดและเตรียมดําเนินการพัฒนางานบริการ
ที่ครอบคลุมทั้งผูรับบริการ และบุคลากรผูใหบริการ
ในดานระบบปฏิบัติการการสงผลการเรียนออนไลน
ของนักศึกษา ใหมีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ทํางาน อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาการจดทะเบียนเรียนลวงหนาจากเดิม 60 วัน
ใหเหลือเพียง 35 วัน คาดวาจะเริ่มใชไดจริงใน
ภาคเรียนแรกของปการศึกษา 2560 รวมถึงการพัฒนา
เพิม่ พูนทักษะภาษาอังกฤษ ทางดานการพูด อาน และ
ฟงใหกับบุคลากร สําหรับการใหบริการครู อาจารย
หรือนักศึกษาตางชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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งานสํานักงาน
ทะเบียนฯ

สํ า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย
ธรรมศาสตร นํ า โดยฝ า ยทะเบี ย นประวั ติ แ ละ
หนังสือสําคัญ ผูรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
ใบปริ ญ ญาบั ต รแก ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ ในการดําเนินงาน
ที่ผานมาบุคลากรของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ไดรว มมือกันในการปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มที่ เพือ่ ให
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นไปดวยความ
สมบูรณแบบที่สุด

ภาพ reviews
กิจกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

บุคลากรสํานักงานทะเบียนนักศึกษา รวมใสบาตรพระสงฆ จํานวน 89 รูป
และสวดมนตเจริญสมาธิภาวนาถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบําเพ็ญกุศลสัตมวาร (ครบ 7 วัน)
ณ บริเวณรอบสระนํ้าอาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

สํานักงานทะเบียนนักศึกษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดพิธีทําบุญครอบรอบ 34 ป สํานักงานทะเบียนนักศึกษา พรอมทั้งจัดกิจการ
การถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมกัน
บําเพ็ญประโยชนปลูกตนไมรอบสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

office of the Registrar

