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สารจาก

ผู้อำนวยการ

สำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

โอกาสครบรอบ 38 ปของการกอตั้งสำนักงานทะเบียน
นักศึกษา (สนท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2563 นี้
ในนามของผูอำนวยการและผูบริหาร สนท. ผมขอขอบคุณ
บุคลากร สนท. ทุกทาน ทีเ่ ปนหนึง่ ในฟนเฟองหลาย ๆ ชิน้ ทีร่ ว ม
พัฒนาการทำงานบริการการศึกษา ตลอดจนระบบการบริการ
ในทุก ๆ ดานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 ภายใตคานิยมองคกร ที่วา
“SO Proud” (Service excellence & Organization First)
“บริการที่เปนเลิศ มุงมั่นทุมเทเพื่อองคกร ดวยความภาคภูมิใจ”
เพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากความรวดเร็ว
ความสะดวกและความถูกตอง
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ในปงบประมาณทีผ่ า นมานัน้ สนท. ไดดำเนินการพัฒนาระบบการใหบริการในทุก ๆ ดาน
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบการใหบริการออนไลน เพื่อนำไปสูระบบการใหบริการออนไลน
ทีค่ รบวงจร เชน ระบบเอกสารรับรองทีบ่ รรจุ bar code หรือ QR code ซึง่ หนวยงานภายนอก
สามารถตรวจสอบยอนกลับในความนาเชือ่ ถือของเอกสารเองได รวมถึงการจัดทำเอกสารรับรอง
ในรูปแบบของไฟลดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักศึกษา นอกจากนี้ยังไดจัดทำระบบ
ฐานขอมูลของนักศึกษาเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสามารถดึง
ขอมูลไดโดยตรง
ในปงบประมาณ 2564 สนท. ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนา คือ มีนวัตกรรมและเปนผูน ำ
ดานการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษาในประเทศไทย โดยเริม่ จากกระบวนการพัฒนาฐานความรู
และทักษะทีม่ อี ยูใ นตัวบุคลากร เพือ่ ดึงศักยภาพมาพัฒนาใหเกิดประโยชนสงู สุด ผานกระบวนการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทัง้ รูปแบบ Hard Skill และ Soft Skill เพือ่ เปนการสรางแรงบัลดาลใจ
ในการสร า งสรรค ใ ห เ กิ ด กระบวนการทำงานที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น ไปตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 รวมถึงเปดโอกาสใหแตละงานสามารถเสนอขอไปศึกษาดูงานหนวยงานทีโ่ ดดเดน
ดานการบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุนตอยอดกระบวนการสรางนวัตกรรมการทำงาน
และการใหบริการ โดยนำกระบวนการ Lean มาใชในการวิเคราะหออกแบบขั้นตอนงาน
และการบริการ เพื่อพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการใหครอบคลุม
ทุกกลุม เปาหมายแบบ Real time ในรูปแบบ Personalized Service และเทียบเคียงความเปน
ผูนำงานทะเบียนในประเทศ โดย สนท. ตองมีความพึงพอใจของผูรับบริการ ติดอันดับ 1 ใน 3
ของเครือขายความรวมมืองานทะเบียนนักศึกษา (MOU) ซึง่ ผมหวังเปนอยางยิง่ วา บริการและการ
พัฒนางานในทุก ๆ ดานของ สนท. จะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูรับบริการทุกทานที่มา
ใชบริการจาก สนท.

รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท
ผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
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ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอำนวยการสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา, รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร รองผูอำนวยการฝาย
วางแผนและบริหาร, ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผูอ ำนวยการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาวบุญจิรา ภูเ งิน รักษาการในตำแหนงเลขานุการ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา, นางกรกนก ประภาสโสภณ รักษาการในตำแหนง
หัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา, นางสุภาวดี คำมวง รักษาการ
ในตำแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล, นางอัศณี สงวนสุข หัวหนางานทะเบียน
นักศึกษาศูนยทา พระจันทร ศูนยลำปาง และศูนยพทั ยา, นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหนางานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน, นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
และนางชนานาถ เคาชาติชาย หัวหนางานทั่วไป

ผู้จัดทำหนังสือรายงาน
ประจำปีการศึกษา 2563
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งานแผนและบริหาร
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร
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นายเสกสันต อำนวยพานิช นักประชาสัมพันธปฏิบตั กิ าร และนางสาว
พัชราพรณ ศรีเพียงจันทร นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
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สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย
ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท
cchainar@reg.tu.ac.th
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สำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

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

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ธนาธร ทะนานทอง
tanatorn@reg.tu.ac.th
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เลขานุการ

และหัวหน้างาน

สำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

รักษาการในตำแหนงเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
บุญจิรา ภูเงิน / นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ
boonpn@reg.tu.ac.th
(82)1660
หัวหนางานทั่วไป
ชนานาถ เคาชาติชาย / เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
kchanana@reg.tu.ac.th
(82)1641
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
กรกนก ประภาสโสภณ / นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
kornkanok@reg.tu.ac.th
(82)1609
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
สุภาวดี คำมวง / นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ksupavad@reg.tu.ac.th
(82)1620
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร ศูนยลำปาง และศูนยพัทยา
อัศณี สงวนสุข / นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
assanee@reg.tu.ac.th
(81)2745
หัวหนางานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
สาริยา นวมจิต / นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
sariya@reg.tu.ac.th
(82)1645
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
สุภารัตน ลิจุติภูมิ / นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
suparat@reg.tu.ac.th
(82)1628
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ผู้นำ

เป็น
ด้านการให้บริการ
งานทะเบียนนักศึกษาในประเทศไทย
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

วิสัยทัศน์

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เปนหนวยงานกลาง
ทีใ่ หบริการดานงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทุกระดับ
ตั้งแตเขาศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก
1 ขึ ้ น ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม จั ด เก็ บ ข อ มู ล
ประวัตินักศึกษา ศิษยเกา
2 สนับสนุนงานดานการผลิตบัณฑิต รับลง
ทะเบียนเรียน ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ ประมวลผล
การศึกษาตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิยาลัย
3 ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา
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ค่านิยมองค์กร

Organization First

SO Proud
Service Excellence

บริการที่เป็นเลิศ

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร

ด้วยความภาคภูมิใจ
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ประวัติ
สำนักงาน
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง 2476
ไดกำหนดใหมคี ณะกรรมการชุดหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการมหาวิทยาลัย”
ซึ่งมีหนาที่พิจารณานโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและภายใน
มหาวิทยาลัย ยังมีหนวยงานตาง ๆ ทำงานในดานธุรการ บริการทาง
วิชาการ เรียกวา แผนกตางๆ คือ

แผนก
จัดทำตำรา
แผนก
ห้องสมุด
แผนก
กลาง
แผนก
บัญชี
แผนกทะเบียน
และสอบไล่

แผนกทะเบียนและสอบไล จึงเปนหนวยงาน
ที่เกิดขึ้นมาพรอมการสถาปนามหาวิทยาลัย มีหนาที่
เก็บรักษาใบสมัครและขอมูลนักศึกษา เมื่อเขามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำหนาที่ตรวจสอบการจายเงิน
คาเลาเรียนคาสมัครสอบของนักศึกษา
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดำเนินการสอน
ในระบบเปอรเซ็นต นักศึกษาคณะใดศึกษาวิชาทีเ่ ปดสอน
ในคณะนั้นจนสำเร็จการศึกษา การจัดตารางบรรยาย
การรับสมัคร สอบไลตลอดจนการคำนวณและบันทึก
คะแนนเปนภาระที่แตละคณะเปนผูรับผิดชอบ สวนการ
รับขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการออกหนังสือสำคัญ
เมื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกคณะเปนงานของ
แผนกทะเบียนและสถิติ

แผนก
คำสอน
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ปี พ.ศ.

25
ปี พ.ศ.

29
ปี พ.ศ.

49

มหาวิทยาลัยจึงใหมีการปรับปรุง

โดยยกฐานะงานทะเบียนและวัดผล
การศึกษาขึ้นเปนสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเทาคณะตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ใหเปนหนวยงานกลาง
ที่ใหบริการทางการศึกษาแก นักศึกษา อาจารย ศิษยเกา ตลอดจนหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรมายังมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยเปดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะแรก
และใหนกั ศึกษาปทห่ี นึง่ ไปเรียนรวมกันทีศ่ นู ยรงั สิตเปนปแรกในปนน้ั เพือ่ ใหบริการ
ทางการศึก ษาในความรั บผิ ดชอบของสำนั ก ทะเบี ย นและประมวลผลจึ ง ตั ้ ง
"ฝายทะเบียนและประมวลผล ศูนยรังสิต" ขึ้น

เพื่อใหการบริการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงแตงตั้ง "ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร"
ปฏิบตั งิ านประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2549
เปนหนวยงานสนับสนุนใหคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/โครงการทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ทาพระจันทร ทำหนาที่ตั้งแตรับเขาศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเชนเดียวกับ
สำนักทะเบียนฯ ศูนยรังสิต
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ปี พ.ศ.
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สำนักทะเบียนและประมวลผล ไดมีการทบทวนภารกิจหลักในการ

บริ ห ารงานอย า งต อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ รองรั บ กั บ สภาพการณ ท ี ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป
รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของขาราชการอยางตอเนือ่ ง สำหรับโครงสราง
การแบงสวนราชการของสำนักทะเบียนและประมวลผลตามภารกิจใหมนี้
แบงออกเปน 8 ฝาย ดวยกัน โดยมีขอบเขตหนาที่ ดังนี้

ฝายรับเขาศึกษา

ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเขาศึกษาทั้งหมด

ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ

ดูแลงานขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทะเบียนประวัติสถานภาพ
นักศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษาและงานบริการศิษยเกา

ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร

ดูแลงานเชนเดียวกับ 4 ฝายขางตน สำหรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษและระดับบัณฑิตศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนทาพระจันทร
และวิทยาลัยนวัตกรรม

ฝายประมวลขอมูล

ดูแลงานระบบเครือขาย ฐานขอมูล Website ประมวลผล
ดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผอนผันและคืนเงิน ทะเบียนนักศึกษา งานบริการเทคโนโลยีใหกับบุคลากรสำนัก
คาธรรมเนียมหองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษาการจบการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล รวมทั้งงานบริการระบบสารสนเทศ
คณะรัฐศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยา เพื่อการบริหารและการจัดการ
และมานุษยวิทยา (ที่มิไดอยูในความดูแลของฝายทะเบียนและ
ฝายบริหารงานทั่วไป
ประมวลผล ท า พระจั น ทร ) วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม
วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร
งานพัสดุ จัดซือ้ จัดจาง การเงิน-บัญชี งานบริการหนาเคานเตอร
งานบุคคล (การมาปฏิบตั ริ าชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน)
ฝายทะเบียนและประมวลผล 2
ดูแลฐานขอมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผอนผันและคืนเงิน
ฝายยุทธศาสตรและประเมินผล
คาธรรมเนียมหองบรรยายหองสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา ดูแลงานยุทธศาสตร งานงบประมาณ งานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร
คณะนิติศาสตร พาณิชยศาสตรและการบัญชี เศรษฐศาสตร งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร งานผลิตสือ่
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน (ที่มิไดอยูในความดูแลของ สิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคสและงานประสานการดูงาน
ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) ศิลปกรรมศาสตร
สถาป ต ยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมื อ ง พยาบาลศาสตร
สาธารณสุขศาสตร สหเวชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ

ฝายทะเบียนและประมวลผล 1
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมกี ารปรับโครงสรางการจัดตัง้ และการแบง

59

สวนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 และมีมติอนุมัติในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา ดวยการจัดตัง้ และการแบงสวนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร พ.ศ. 2559 ตามบทเฉพาะกาล ขอ 17 การใหสวนราชการและ
หนวยงานตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 เปนสวนงาน
หรือสวนงานภายในตามขอบังคับนี้ ใหสำนักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนชื่อ
หนวยงานเปน “สำนักงานทะเบียนนักศึกษา” และมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่
22 มีนาคม 2559 เปนตนไป

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปรับปรุงระบบการศึกษาพัฒนาไปสูการเปน

ปี พ.ศ.

60

มหาวิทยาลัยของรัฐทีไ่ มเปนสวนราชการแตอยูใ นกํากับของรัฐ เพือ่ ใหมกี ารบริหาร
จัดการภายในหนวยงานเกิดความคลองตัว เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจหลักของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จึงไดมกี ารขออนุมตั ิ
กำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการและอำนาจหนาที่ของสวนงานใหม ดังนี้
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา แบงสวนงาน ออกเปน 5 งาน คือ
1. งานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานทะเบียนนักศึกษาศูนยทาพระจันทร ศูนยลำปาง
และศูนยพัทยา
4. งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
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โครงสร้าง

การแบ่งส่วนงาน

คณะกรรมการอำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ ายวางแผนและบริหาร

ของสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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งานรับเข้าและทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
ขอบเขตและหนาที่

งานทะเบียน
และวัดผล
ขอบเขตและหนาที่

1. การรับสมัคร
2. การสอบคัดเลือก
3. การสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะ
เศรษฐกิจ
4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5. การยืนยันสิทฺธิเขาศึกษา
6. การขึ้นทะเบียนแปนนักศึกษา
7. การตรวจสอบคุณวุฒิผูเขาศึกษา
8. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
9. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
10. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12. การจัดเตรียมปริญญาบัตร
13. การผลิตบัตรบัณฑิต
14. การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเกา

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

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน
เลขานุการ

งานทั่วไป

งานทะเบียนนักศึกษา
(ทพจ.,ลำปาง,พัทยา)
ขอบเขตและหนาที่

งานแผนและบริหาร
สำนักงานทะเบียน
ขอบเขตและหนาที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร
ขอบเขตและหนาที่

1. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษาและ
สถานภาพทางวิชาการ
4. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
5. การจดทะเบียน
6. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
7. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงิน
คาธรรมเนียม
8. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
9. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
10.การอนุมัติปริญญา
11. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
12. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
13. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา

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

1. การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
3. การบริหารและดูแล เว็บไซตของหนวยงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางดานเทคโนโลยีใหบุคคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
6. การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการ
7. การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล และขาวสาร
องคกรทั้งภายในและภายนอกองคกร
8. การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส
เพื่อการประชาสัมพันธองคกร
9. การประสานการดูงาน จากหนวยงานอื่น ๆ
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คณะกรรมการ
ดำเนินงาน

นอกจากการบริหารงานตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการแลว สำนักงานทะเบียนนักศึกษายังมีคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ในการทำหนาที่ขับเคลื่อนการบริหารงานภายใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจหลัก
ในการบริหารงาน ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทำหนาทีก่ ำหนดทิศทาง นโยบาย
วิสัยทัศน และพันธกิจ ใหมีความสอดคลองและเปนไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารงาน ของสำนักงานทะเบียน
นักศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
สูงสุดในการดำเนินงานภายในสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย สอดคล อ งกั บ แนวทาง
การบริหารงาน
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นอกจากนี ้ ย ั ง มี ค ณะกรรมการในชุ ด ต า ง ๆ
ที่ทำหนาที่เปนฟนเฟองในการขับเคลื่อนภารกิจและ
การดำเนินงานในสวนตาง ๆ อีกมากมาย อันประกอบ
ไปดวย

คณะกรรมการดำเนินการ
บริหารจัดการดูแลผล
การปฏิบัติงาน

(KPI)

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

คณะกรรมการ
จัดทำองค์ความรู้
ของสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา

(ISO)

(KM)

คณะกรรมการ
สานสัมพันธ์
สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา

คณะกรรมการ

อำนวยการ

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ

ประธานกรรมการ

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย
รองศาสตราจารย ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน
ผูชวยศาสตราจารย นพ.พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร ยลระบิล
อาจารย ดร.ปกปอง สองเมือง
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพล สังขโพธิ์
รองศาสตราจารย ดร.ธีร เจียศิริพงษกุล
รองศาสตราจารย ดร. นิลุบล เลิศนุวัฒน
ดร. อำนวยพล แจงเจริญ
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง
รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางสาวสาริยา นวมจิต

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

Annual
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คณะกรรมการ

บริหาร

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร

รองประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองประธานกรรมการ

นางกรกนก ประภาสโสภณ

กรรมการ

นางสุภาวดี คำมวง

กรรมการ

นางอัศณี สงวนสุข

กรรมการ

นางสาวสาริยา นวมจิต

กรรมการ

นางสาวบุญจิรา ภูเงิน

กรรมการ

นางกาญจนา โพบุญเรือง

กรรมการและเลขานุการ

นางชนานาถ เคาชาติชาย

ผูชวยเลขานุการ

นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ

ผูชวยเลขานุการ

ผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

รองผูอำนวยการฝายวางแผนและบริหาร

รองผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานรับเขาและทะเบียนประวัตินักศึกษา
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา ศูนยทาพระจันทร ศูนยลำปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
รักษาการในตำแหนงเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
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คณะกรรมการ
ดำเนินการบริการ
จัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน (KPI)

คำสั่ง สำนักงานทะเบียน
นักศึกษาที่ 38/2562
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
รองผูอำนวยการฝายวางแผนและบริหาร
นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหนางานแผนและบริหารงานสำนักทะเบียน

กรรมการ

นางณัทภัทร คำพันธ
นางสาวปริศนา ไชยแสง
นางสาวปทมา ภูทอง
นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นายกฤษ เรืองชัย
นางสาวศิรินันท ดีสวัสดิ์
นางสาวทองยุน มธุรส

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทราภรณ วรกุลดำรง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Annual
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คณะกรรมการ
ดำเนินการบริการ
จัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน (KPI)
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
1 ตัวชี้วัดสำนักงานทะเบียนนักศึกษา (KPI)
2 การบริหารความเสี่ยง
3 การควบคุมภายใน
4 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (Action Plan)
5 รวมตรวจสอบผลการดำเนินงานแตละไตรมาส
เพื่อนำเสนอผูบริหารตอไป
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (ISO)
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาธร ทะนานทอง
นางกาญจนา โพบุญเรือง

กรรมการ

นางกรกนก ประภาสโสภณ
นางสุภาวดี คำมวง
นางอัศณี สงวนสุข
นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวบุญจิรา ภูเงิน
นางชนานาถ เคาชาติชาย
นางสาวปรียากร ปอมสุวรรณ
นายณัฐวุฒิ อยูสุข
นางสาวสมาภรณ แกวทาไม
นางวิมล สุทธิกุล
นางสาวจุฑาภัค จงดี
นางดารัตน เกตุสะอาด

คำสั่ง สำนักงานทะเบียน
นักศึกษาที่ 41/2562
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
รองผูอำนวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตำแหนงเลขานุการสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานรับเขาและ
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
รักษาการในตำแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
หัวหนางานทะเบียนนักศึกษาศูนยทาพระจันทร
ศูนยลำปาง และศูนยพัทยา
หัวหนางานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน
หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
หัวหนางานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Annual
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (ISO)
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวทราภรณ วรกุลดำรง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงานของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
1
2

3
4
5
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กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพภายใน
ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ติดตาม กำกับดูแล สงเสริมใหบุคลากรภายในหนวยงานปฏิบัติงานตามเอกสาร
เอกสารคุณภาพ คูมือคุณภาพ และสรางจิตสำนึกการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร
ติดตามและรายงานการดำเนินงานดานการบริหารคุณภาพตอผูบริหาร
วางแผนและเตรียมการเพื่อใหไดรับการรับรองตามแผนการดำเนินงานดาน ISO
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้
ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา (KM)

คำสั่ง สำนักงานทะเบียน
นักศึกษาที่ 40/2562
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางสาวสาริยา นวมจิต

รองผูอำนวยการฝายวางแผนและบริหาร
รักษาการในตำแหนงเลขานุการสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
หัวหนางานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ เวศวิทย
นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
นายสิริพันธุ บัวดี
นายจตุรงค เสานอย
นางสาวศุภลักษณ พีเค.
นางรัชญา รุนมะลัง
นางสาวอุบลทิพย โพธิลังกา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Annual
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้
ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา (KM)
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวดวงพร โสติถิมานนท

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทองยุน มธุรส

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1
2
3
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ดำเนินการขับเคลื่อนในการถายทอดองคความรูภายใน และภายนอก
หนวยงานหนวยงาน
จัดกิจกรรม Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรู กับเครือขายงานทะเบียนทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมสำหรับผูเกษียณอายุ “ถายทอดเทคนิคการทำงานจากอดีตสูปจจุบัน”

คณะกรรมการ
สานสัมพันธ์

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

คำสั่ง สำนักงานทะเบียน
นักศึกษาที่ 39/2562
ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
ผูชวยศาสตราจารน ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองผูอำนวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ
นางสาวศศิมา รวมพุม
นางสาวศิริลักษณ รอดแจม
นางสาวกนกกาญจน เวชกรรม
นายทรงวุฒิ วงคสุวรรณ
นางสาวพัชราภรณ ศรีเพียงจันทร
นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
นางขวัญกมล ทองเนียม

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธบุคลากรภายในหนวยงาน 2 กิจกรรม คือ
1.1 การศึกษาดูงานประจำป
1.2 การจัดกิจกรรมสรุปงานประจำป
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สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ไดกำหนดทิศทางและเปาหมาย

การพั ฒ นาสำนั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ในป ง บประมาณ 2563
คือ สรางการบริการออนไลนครบวงจร
โดยรางแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เปนเครื่องมือ
ที่ชวยในการถายทอดแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติโดยใชแนวคิด
การบริหารหนวยงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) และมิติ
การดำเนินงานที่มีตอกลุมเปาหมาย โดยมี 11 กลยุทธ ดังนี้

2564
2563

2562

บุคลากร
มืออาชีพ

มีนวัตกรรม
และเป็นผู้นำ
ในประเทศ

สร้างการ
บริการออนไลน์
ครบวงจร

2564

Stakeholder

P3
S5

2563

MIS

ผูบริหาร
Personalized
Service

ผูรับบริการเขาถึงระบบ
แบบ Real Time

พึงพอใจ +
มีทัศนคติที่ดีตอ สนท.

P2

รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

Network

S4

Internal process
Learning & growth
Financial

29

เปนผูนำ
ในประเทศไทย

S3
SLA

PR

P1

มีกระบวนการสราง
นวัตกรรมใหม

มีวิธีการทำงาน
ที่ถูกตองและได
มาตราฐาน

S1

O3
ความผูกพัน

S2

ขอมูลงานทะเบียน
มีความถูกตอง
นาเชื่อถือ
ประสิทธิภาพของพนักงานสูงขึ้น
บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ

โครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ

O2
สรางทัศนคติที่ดี
ตอการทำงาน

O1
บริหารทรัพยากร
อยางคุมคา

บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถ

ประเด็นยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

SO Proud
Strategy

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

S

บริการ
ที่เป็นเลิศ

O

มุ่งมั่นทุ่มเท
เพื่อองค์กร

Pround
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

S
Service Excellence
บริการที่เป็นเลิศ

5

กลยุทธ์

S1 ถูกต้องน่าเชื่อถือ
S2 ประสิทธิภาพ IT/
Infrastructure
S3 ISO & SLA
S4 PR
S5 office 24/7

Pround

O
Organization First
มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร

3

O1 ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
O2 มีทักษะ ความรู้
O3 มืออาชีพ และผูกพัน
องค์กร

ด้วยความภาคภูมิใจ

3

P1 สร้างนวัตกรรม
P2 KM
P3 ความพึงพอใจสูงขึ้น/
เป็นผู้นำงานทะเบียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์

2564
2563

กรอบแนวทางการพัฒนา
ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
และการแปลงแผนลงสู่การปฏิบัติ
ปี งบประมาณ 2564
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

S

Service
Excellence

บริการที่เป็นเลิศ

2562

สร้างการ
บริการออนไลน์
ครบวงจร

บุคลากร
มืออาชีพ

S1

ถูกต้องน่าเชื่อถือ

กลยุทธ์

S1 พัฒนาฐานขอมูลงานทะเบียน
นักศึกษาใหมีความถูกตองนาเชื่อถือ
รวดเร็วและเปนปจจุบัน

S2

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

โครงการจัดเก็บเอกสารสำเร็จการศึกษาเปนอิเล็กทรอนิกส
Phase 2
โครงการ Big Data Phase 2

ประสิทธิภาพ IT /
Infrastructure

กลยุทธ์

S2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
แบบบูรณาการอยางยั่งยืน

S3

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

โครงการบริหารความตอเนื่อง (BCP)
กิจกรรมที่ 1 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
กิจกรรมที่ 2 โครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure) และ Green REG

ISO & SLA

กลยุทธ์

S3 พัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพตามขอตกลงในการใหบริการ
(Service Level Agreement : SLA)

S4

S4 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
ที่ตอบสนองความตองการของทุกกลุมเปาหมาย

S5 พัฒนาระบบการใหบริการที่ตอบสนองความ
ต อ งการของผู  ร ั บ บริ ก ารได ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ  ม
เป า หมายได อ ย า งสะดวกรวดเร็ ว เข า ถึ ง ง า ย
แบบ Real time เพื่อตอบสนองตาม Life Style
เฉพาะบุคคล (Personalized Service)
รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

โครงการเสริมสรางวิธกี ารทำงานทีถ่ กู ตองและ
ไดมาตราฐาน (ISO 9001 : 2015)
ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธของ สนท.

Office 24/7

กลยุทธ์
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ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

PR

กลยุทธ์

S5

มีนวัตกรรม
และเป็นผู้นำ
ในประเทศ

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

โครงการ Smart Chat Bot Phase2
โครงการพัฒนาระบบบริการใบรับรองทางการศึกษา
(QR Code) (โครงการตอเนื่องจากป 62)
โครงการบันทึกสถานภาพนักศึกษาออนไลน
โครงการปรับปรุงเครื่องออกใบรับรองอัตโนมัติ

กลยุทธ์

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

O1 บูรณาการการใชทรัพยากรในการบริหาร
จัดการอยางคุมคาและเกิดประโยชนสุงสุด

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

O2 สงเสริมการพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
และปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการสรางทัศนคติที่ดี
ในการทำงาน

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

O3 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความรั ก
ความผูกพันตอองคกรจนพัฒนาตนเองเปนบุคลากร
มืออาชีพเพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความภาคภูมิใจ

O2

O

Organization
First

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร

มีทักษะ ความรู้

โครงการแผนแมบทบริหารทรัพยากรบุคคล
HRM Development Plan
โครงการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์

Pround

ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ สนท.
โครงการ Lean Project

กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

O1

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

O3

มืออาชีพ และผูกพัน
องค์กร

โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

รวม

P1

16

สร้างนวัตกรรม

กลยุทธ์

โครงการ

P1 มีกระบวนการสรางนวัตกรรมรูปแบบใหม
เพื่อยกระดับการใหบริการและการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

P2

KM

กลยุทธ์

P2 สรางเครือขายงานทะเบียนการศึกษาเพือ่ ให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

P2

ความพึงพอใจสูงขึ้น/
เป็นผู้นำงานทะเบียน

กลยุทธ์

P3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกรโดยสงเสริม
และพัฒนาใหเกิดการบริการที่เปนเลิศ เพื่อมุงสู
การเปนผูนำในการบริการดานงานทะเบียน
นักศึกษาในประเทศไทย

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

โครงการจัดทำองคความรูข อง สนท.

ปี งบประมาณ 2563
โครงการ

โครงการเทียบเคียงความเปนผูน ำงาน
ทะเบียนในประเทศ
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รายงานการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ประจำปี งบประมาณ

2563

ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานทะเบียน

นั ก ศึ ก ษามุ  งเน น “สร า งบริ การออนไลน ค รบวงจร”
โดยมีวัตถุประสงคและผลลัพธหลักที่ตองบรรลุตาม
วิสัยทัศน ดังนี้

วัตถุประสงค์ (Objective)

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

ผูนำในประเทศ

ความพึงพอใจของผูรับบริการเพิ่มสูงขึ้นติด Top 3 ของ เครือขาย MOU

เปนศูนยกลางการให
บริการขอมูลทะเบียน
นักศึกษาดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

ฐานขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน นาเชื่อถือและตรวจสอบยอนกลับได
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธภาพ (เสถียรภาพ) ที่เอื้อตอการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ขาวสารถึงผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย
ผูรับบริการทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก
รวดเร็ว แบบ Real Time ระบบขอมูลงานทะเบียนสามารถรองรับ
การทำงานแบบครบวงจร (One Stop Service)
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รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

วัตถุประสงค์ (Objective)

สรางนวัตกรรม
ในการใหบริการ
พัฒนากลไก
ในการขับเคลื่อน
องคกร (บุคลากร)

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

นวัตกรรมที่ทำใหเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน/บริการ

มีการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายโครงการที่ตั้งไวและสามารถ
ลดคาใชจายในการดำเนินงานประจำ
บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกร
บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ
มีเครือขายความรวมมือในการทำงานทั้งภายในและภายนอก

สำนักงานทะเบียนนักศึกษาไดพัฒนาการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการนำสงเปน

กระดาษเปนการรายงานผานระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อทำหนาที่ผลักดันและตรวจสอบคุณภาพรายงานตาง ๆ
รวมทั้งเสนอแนะขอมูล อันเปนประโยชนตอผูบริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษาตอไป
ผลการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ 2563 พบวา บุคลากรรายงานตัวชี้วัด
รายบุคคล ในระบบติดตามผลการดำเนินงานไดครบทุกตัวชี้วัดที่ตนรับผิดชอบ ตรงตามเวลาและตามเกณฑ
ประเมินที่กำหนด
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สรุปผลสำรวจ

ความพึงพอใจ
การรับบริการ
สำนักทะเบียนนักศึกษา
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ไดสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอการใหบริการของสำนักงานทะเบียนฯ เพื่อนำไป
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยการสำรวจผูใ ชบริการผานชองทางออนไลนเปน
ภาษาไทย ที ่ l ink https://forms.gle/zwJghG1jpDRnZgRn7 และเป น
ภาษาอั ง กฤษที ่ l ink https://forms.gle/ PtCxU43dE8CjHgqHA โดยมี
จำนวนผูเขาตอบ 550 คน
สำหรับการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลีย่ ในชวงคะแนนตามเกณฑ
5 ระดับแทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ในรายงานฉบับนี้ใชทฤษฎีการแปลความหมายของลิเคิรทสเกล (Likert Scale)
มีสมการคำนวณอันตรภาคชั้นของคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.5 โดยใชสมการ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด )
จำนวนชั้น

35

รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ทำใหเกณฑการแปลความหมายดังนี้
4.50-5.00
คาเฉลี่ยมากที่สุด
3.50-4.49
คาเฉลี่ยมาก
2.50-3.49
คาเฉลี่ยปานกลาง
1.50-2.49
คาเฉลี่ยนอย
1.00-1.49
คาเฉลี่ยนอยที่สุด
ที่มา : ลิเคิรทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ
โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิรท(Rensis A. Likert)

ความพึงพอใจภาพรวม
ต่อการบริการ
และรูปแบบการบริการ

ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
พบวา นักศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ตอชองทางการรับรูขาวสารของสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา อยูใ นระดับมากคาเฉลีย่
3.70 คิดเปนรอยละ 74.00 เพิ่มขึ้นจาก
ปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 0.60
(คาเฉลี่ย 3.67)

การบริการ
มีค่าเฉลี่ย

รูปแบบการบริการ
มีค่าเฉลี่ย

3.56

3.84

ค่าความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการ

1. ความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการ
2. ความพึงพอใจภาพรวมตอรูปแบบการบริการ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

SD

ป 2562

ป 2561

ป 2562

ป 2561

3.56
3.84

3.96
3.38

1.14
1.48

1.24
1.45

3.70

3.67
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ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ
ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ความพึงพอใจด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่

มากที่สุด
ร้อยละ

73.20

ค่าเฉลี่ย

3.66

ความพึงพอใจด้าน
คุณภาพระบบสารสนเทศ
เพื่อการให้บริการทางการศึกษา

น้อยที่สุด

ร้อยละ

69.20

ค่าเฉลี่ย

3.46

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภาพรวม

ตอการใหบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการ
ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ดานคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการทางการศึกษา อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.55 คิดเปนรอยละ 71.00 โดยมีความพึงพอใจดานการใหบริการของ
เจาหนาที่มากที่สุดรอยละ 73.20 (คาเฉลี่ย 3.66) มีความพึงพอใจดานคุณภาพระบบ
สารสนเทศเพื่อการใหบริการทางการศึกษานอยที่สุด รอยละ 69.20 (คาเฉลี่ย 3.46)
ค่าความพึงพอใจ

ด้านการให้บริการ
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ดานคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
ใหบริการทางการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
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ค่าเฉลี่ย

SD

ป 2562

ป 2561

ป 2562

ป 2561

3.66
3.49
3.62
3.46

4.13
4.05
4.10
3.56

1.19
1.26
1.23
1.23

1.27
1.32
1.36
1.49

3.55

3.96

ความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการรับรู้ทางเว็บไซต์
www.reg.tu.ac.th

ความพึงพอใจต่อ

มากที่สุด

รูปแบบการบริการ

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.94

76.80

ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

มีความพึงพอใจต่อ
Facebook Registrar.TU

พบวา นักศึกษาทีม่ คี วามพึงพอใจตอรูปแบบการบริการของสำนักงานทะเบียน
นักศึกษา อยูใ นระดับมากคาเฉลีย่ 3.84 คิดเปนรอยละ 76.80 โดยมีความพึงพอใจ
ต อ ช อ งทางการรั บ รู  ท างเว็บ ไซต www.reg.tu.ac.th มากที ่ ส ุ ด ร อ ยละ 76.80
(คาเฉลีย่ 3.94) และมีความพึงพอใจตอ Facebook Registrar.TU นอยทีส่ ดุ รอยละ
73.20 (คาเฉลี่ย 3.66)

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3.66

73.20
ค่าความพึงพอใจ

ด้านการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย

SD

ป 2562

ป 2561

ป 2562

ป 2561

1. Facebook Registrar.TU

3.66

3.53

1.20

1.48

2. เว็บไซต www.reg.tu.ac.th

3.94

3.54

1.69

1.48

3. Automatic Document Machine
บริการเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ

3.88

3.05

1.37

1.73

3.84

3.38

ค่าเฉลี่ยรวม
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สำนักงานทะเบียนนักศึกษาไดรับงบประมาณจาก 2 แหลงที่เปนหลัก

คือ 1) งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน (งบพิเศษ) แบงเปนคาใชจาย
ในการดำเนิ น งานตามภาระงานประจำ และตามแผนยุ ท ธศาสตร และ
2) งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี
ในปงบประมาณ 2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ไดรับการจัดสรร
งบประมาณทั้งหมด ลดลงจากปงบประมาณ 2562 รอยละ 18 เนื่องจากมี
การปรับโอนยายงานรับเขาศึกษาไปอยูสังกัดกองบริหารงานวิชาการ แตในสวน
ของงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก มธ. เพิ่มขึ้น รอยละ 48 ซึ่งเปนคาใช
ในการดำเนินงานดานงานปริญญาบัตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการทางการศึกษา โดยในปงบประมาณ 2563 ไดรับการจัดรวมประมาณ
25 ลานบาท แบงเปนดังนี้

ปี งบประมาณ

เปรียบเทียบสัดส่วน

2563

ได้รับการจัดรวมประมาณ

25
ล้านบาท

รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน

รายรับ

ปี งบประมาณ 2562 - 2563
จาก 2 แหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

1. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน (งบพิเศษ)
1) เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปงบประมาณ (Block Grant)
2) ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป (ขอใชเงินสะสม)
3) ไดรับอนุมัติคาใชจายโครงการ TCAS
2. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
รวม
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งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

24.79
19.06
4.40
1.33
5.57

81.65
62.78
14.49
4.38
18.35

16.43
14.93
1.5
8.33

66.36
60.55
6.08
33.64

30.36

100

24.76

100

การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 สัดสวนการเบิกจายคอนขางนอยเมื่อเทียบ

กับปงบประมาณ 2562 ลดลงประมาณ รอยละ 35 เนื่องจากสถานการณของโรคระบาด COVID-19
สงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพราะตองปรับรูปแบบ
การทำงานแบบออนไลน ซึ่งทำใหมีขอจำกัดในการใชทรัพยากรและกลายเปนการลดการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ไมวาจะเปน กระดาษ หมึกพิมพ การจัดเลี้ยงรับรองการประชุมตาง ๆ ลดการจัด
กิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคลากร

เปรียบเทียบสัดส่วน

รายจ่าย

ปี งบประมาณ 2562 - 2563
จาก 2 แหล่งงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน (งบพิเศษ)
1) เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปงบประมาณ (Block Grant)
2) ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป (ขอใชเงินสะสม)
3) ไดรับอนุมัติคาใชจายโครงการ TCAS
2. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

18.88
14.27
3.28
1.33
10.45

64.37
48.66
11.18
4.53
35.63

111.14
11.14
7.89

58.54
58.54
41.46

รวม

29.33

100

19.03

100

แหล่งงบประมาณ
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ประมวลกิจกรรม

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

โครงการพัฒนา

บุคลากร

ปลดล็อกโรคฮิต ออฟฟิศ ซินโดรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลดล็อกโรคฮิต ออฟฟศ ซินโดรม"
เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจตอโรคออฟฟศ ซินโดรม ใหกับบุคลากร
สำนักงานทะเบียนฯ นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหบุคลากรรูจักการประเมิน
ความเสี่ยงและปองกันอันตรายจากออฟฟศ ซินโดรม ซึ่งแบงการอบรมเปน 2 รุน
ไดแก รุนที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และรุนที่ 2วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองขุมทรัพยแหงปญญา สำนักงานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษา มธ. ศู น ย ร ั ง สิ ต โดยการอบรมและให ค วามรู  ใ นครั ้ ง นี ้ ได ร ั บ
เกียรติจาก ผศ. ดร. สันทณี เครือขอน อาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคุณศนนท จิวรากรานนท
นักกายภาพบำบัดรวมพูดคุยและใหความรูในการอบรม

การคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู
พัฒนาแนวคิดในการปฏิบัตงาน จึงไดทำการจัดอมรมใหกับบุคลากร
สำนักงานทะเบียนฯ ในหลักสูตร “การคิดอยางเปนระบบ เพื่อสราง
นวัตกรรมองคกรโดยมีโดยมีวิทยากรในการใหความรู คือ อาจารย
ไกรกิติ ทิพกนก ผูอ ำนวยการสถาบัน KTC ACADEMY และทีป่ รึกษา
องค ช ั ้ น นำอี ก มากมาย เมื ่ อ วั น ที ่ 20-21 กุ ม ภาพั น ธ 2563
ณ หองขุมทรัพยแหงปญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

Lean Project
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามีการจัดทำแผนยุทธศาสตร SO Proud ซึ่งใน
กลยุทธ O1 บูรณาการการใชทรัพยากรในการบริหารจัดการอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณปจจุบันได ดังนั้น เพื่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
Lean Project เปนไปในแนวทางที่ถูกตอง และสามารถนำความรูที่ไดไปปรับ
กระบวนการทำงานภายในสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน จึงไดจัดทำโครงการ Lean Project
เรื่อง “การบริหารจัดการองคกรดวยกระบวนการลีน” ขึ้นเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
และเขาใจกระบวนการ Lean และใหบุคลากรสามารถนำความรูที่ไดไปทบทวน
กระบวนงาน โดยมี ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษชัย เปนวิทยากร และผูชวยวิทยากร
คุณศริยา คงสงบสกุล ณ หองขุมทรัพยแหงปญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ป้องกันอัคคีภัย

และการช่วยชีวิตเบื้องต้น

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “ปองกันอัคคีภัย และการชวยชีวิตเบื้องตน”
ณ อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต ซึ่งการฝกอบรมในครั้งนี้ไดความรูจากผูเชียวชาญที่มี
ประสบการและความรูในการอบรมการรักษาความปลอดภัยดาน
อัคคีไฟ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การฝกอบรมในครัง้ นี้ บุคลากร
สำนักงานทะเบียนฯ ไดรว มฝกซอมแผนการปฏิบตั ติ นในกรณีการเกิด
เพลิงไหม และการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงวิธีการดับไฟใน
สถานการณตาง ๆ อีกดวย
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ภาพกิจกรรมกีฬาสี
และสังสรรค์ปีใหม่
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ทำบุญครบรอบ 38 ปี
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
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โครงการคุยกัน
กับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

1. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ไดจัดทำโครงการคุยกับสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา เพื่อเปนการสื่อสารขอมูลการบริการตาง ๆ ใหกับกลุม
ผู  ร ั บ บริ ก ารทราบ และปฏิ บ ั ต ิ ต ามข อ บั ง คั บ และระเบี ย บต า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดอยางถูกตอง รวมไปถึงการปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานระหวางคณะ หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กับสำนักงานทะเบียนฯ ใหเปนไปดวยความถูกตอง และเปนแนวทางเดียวกัน
สำนักงานทะเบียนฯ ไดดำเนินการจัดโครงการคุยกับสำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษาอยางตอเนือ่ งตลอดมา และในโอกาสเริม่ ตนปใหม 2563 นี้
สำนักงานทะเบียนฯ ไดขออนุญาตเขาพบ พูดคุยกับผูบริหารและบุคลากร
ของสถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ ส ิ ร ิ น ธร ในวั น ที ่ 24 มกราคม 2563
ณ หองประชุม 206 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยการนำของผูอำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ
รศ. ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท และอาจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง
รองผูอ ำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมบุคลากรสำนักงานทะเบียน
เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงานระหวางกัน ในดานตาง ๆ
อาทิ การขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม, การลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษา
ในระดับตาง ๆ, การรับ-สงขอมูลระหวางสถาบันและสำนักงานทะเบียนฯ,
การปรับ-แกไขสถานะทางวิชาของนักศึกษา เปนตน
2. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารยมนุ นิ ทร พงศาปาน
คณบดีคณะนิติศาสตรและคณะผูบริหาร เขารวมพูดคุย และหารือ
รวมกับรองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท ผูอำนวยการ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เรื่องการออกเอกสารรับรองผูสําเร็จ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร, การบริหารจัดการสง
คะแนนและการอนุ ม ั ต ิ ป ริ ญ ญา, การคิ ด คะแนน ๖๐ ใน ๑๐๐
และการคิดคะแนน% ในใบเกรดของนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร เพือ่ ให
ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของทุกหนวยงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการทุกกลุม
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สำนักทะเบียนนักศึกษา
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สรุปจำนวนบุคลากร
ในแต่ละตำแหน่งงาน
ผูอำนวยการ

จำนวน

1

ตำแหนง

รองผูอำนวยการ

จำนวน

2

ตำแหนง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

จำนวน

6

ตำแหนง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

จำนวน

4

ตำแหนง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จำนวน

22

ตำแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

จำนวน

1

ตำแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน

3

ตำแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวน

2

ตำแหนง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน

1

ตำแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

จำนวน

1

ตำแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน

3

ตำแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ

จำนวน

1

ตำแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ

จำนวน

3

ตำแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

จำนวน

1

ตำแหนง

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

จำนวน

2

ตำแหนง

ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

จำนวน

2

ตำแหนง

พนักงานขับรถยนต

จำนวน

1

ตำแหนง

พนักงานบริการ

จำนวน

1

ตำแหนง

รวม 57 คน
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แสดงลักษณะโดยรวม
ระดับการศึกษา

3

ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี

ของบุคลากร

(ตามตำแหน่งการปฏิบัติงาน)

คน

14
คน

36

ต่ำระดับปริญญาตรี

รวม 57 คน

คน

4
คน

พนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวน

47
คน

รายงานประจำปี 2563
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

จำนวน

8
คน

ลูกจ้างประจำ
จำนวน

2
คน

47

พนักงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ส่วนงาน)

งานรับเข้าและทะเบียน

ประวัตินักศึกษา
ชื่อ

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

1

ตำแหน่ง

นายกฤษณะ สุทธิกุล
นายวินัย ตันธิกุล
นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นายทรงวุฒิ วงคสวุ รรณ
นางสาวศุภลักษณ พีเค.
นายณัฐวุฒิ อยูสุข
นางสาวศิรนาถ สินทรัพย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร

2

E-mail

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

4
3

โทรศัพท์

1603
1606
1607
1604
1605
1626
1608

6
7

5
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งานรับเข้าและทะเบียน

ประวัตินักศึกษา

ขอบเขตหน้าที่
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1
การตรวจสอบคุณวุฒิผูเขาศึกษา
2
3
การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
4
การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
5
การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
6
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
7
การจัดเตรียมปริญญาบัตร
8
การผลิตบัตรบัณฑิต
9
การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเกา
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งานทะเบียน
และวัดผล

ชื่อ

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

1

E-mail

ตำแหน่ง

นางจุฑามาศ เวศวิทย
นางสาวศศิมา รวมพุม
นางบังอร เย็นเปนสุข
นางณัทภัทร คำพันธ
นางศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
นางสาวปรียากร ปอมสุวรรณ
นางสาวอารีรัตน สีเหลือง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผูปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

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
preya@reg.tu.ac.th
areerat@reg.tu.ac.th

4

2
3

โทรศัพท์

6

1613
1614
1615
1610
1616
1621
1622

7

5
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งานทะเบียน
และวัดผล

ชื่อ

ตำแหน่ง

8. นางรัชญา รุนมะลัง
9. นางสาวธรณดาณี มุขหิรัญพันธ
10. นางสาวสมาภรณ แกวทาไม
11. นายสันติ หงษทอง
12. นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
13. นางสาวปริศนา ไชยแสง
14. นางสาวศิริลักษณ รอดแจม

9
8
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นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

10

E-mail

โทรศัพท์

rachaya@reg.tu.ac.th
thondanee@reg.tu.ac.th
samaporn@reg.tu.ac.th
h_santi@reg.tu.ac.th
chutima@reg.tu.ac.th
prisana@reg.tu.ac.th
siriluck@reg.tu.ac.th

11

1625
1611
1619
1623
1612
1618
1624

13
12

14

งานทะเบียน
และวัดผล
ขอบเขตหน้าที่
1 การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
2 การจดทะเบียน
3 การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4 การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
5 การจัดทำหองบรรยาย-หองสอบ
6 การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
7 การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8 การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9 การอนุมัติปริญญาบัตร
10 ผลิตเอกสารรับรองการศึกษา (Transcript)
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งานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
ชื่อ

1. นางวิจติ รา รัศมี
2. นางธมลวรรณ ปน มณี
3. นางสาวรุง ทิพย รุง วิวฒ
ั นกูล
4. นางสาวปทมา ภูท อง
5. นายสิรพิ นั ธุ บัวดี
6. นางสาวกนกกาญจน เวชชกรรม
7. นางสาวจุฑาภัค จงดี
8. นายเทอดพงศ เพชรศิริ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร

4

1
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E-mail

ตำแหน่ง

2
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3

โทรศัพท์

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

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

5
6

7

8

งานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
ขอบเขตหน้าที่
1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2 การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
3 การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษาและสถานภาพทางวิชาการ
4 การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
5 การจดทะเบียน
6 การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
7 การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
8 การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
9 การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
10 การอนุมัติปริญญา
11 การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
12 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
13 การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
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งานแผนและบริหาร
สำนักงานทะเบียน

ชื่อ

1. นางสาวดวงพร โสติถิมานนท
2. นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ
3. นางสาวคณิตา ซองศิริ
4. นางสาวทราภรณ วรกุลดำรง
5. นางดารัตน เกตุสะอาด
6. นางสาวทองยุน มธุรส

1

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2
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โทรศัพท์

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

1646
1649
1648
1658
1642
1643
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4
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E-mail

ตำแหน่ง
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งานแผนและบริหาร
สำนักงานทะเบียน

ชื่อ

7. นางขวัญกมล ทองเนียม
8. นางสาวศิรินันท กันนิ่ม
9. นางสาวอุบลทิพย โพธิลังกา
10. นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ
11. นายกอเกียรติ พรหมขจร
12. นางหิรัณยา หนูสาท

8
7

E-mail

ตำแหน่ง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานบริการ

9

โทรศัพท์

jkwan@reg.tu.ac.th
dsirinan@reg.tu.ac.th
jp-tip@reg.tu.ac.th
samporn@reg.tu.ac.th
pkhrokia@reg.tu.ac.th
nhiranya@reg.tu.ac.th

11

1654
1644
1657
1640
1655
1656
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งานแผนและบริหาร

สำนักงานทะเบียน
ขอบเขตหน้าที่
1 วิเคราะหและวางแผนนโยบายสำนัก
2 การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3 การประกันคุณภาพ
4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
5 วิเคราะหและวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6 การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7 การพัฒนาบุคลากร
8 การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9 การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10 การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11 การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ
12 การบริหารจัดการและดูแลงานประชุมพิธีการ
13 การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารองค์กร
ชื่อ

1. นางวิมล สุทธิกุลนักวิชา
2. นายจตุรงค เสานอย
3. นายกฤษณ เรืองชัย
4. นางสาวพัชราภรณ ศรีเพียงจันทร
5. นายเสกสันต อำนวยพานิช

ตำแหน่ง

การคอมพิวเตอรชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

E-mail

โทรศัพท์

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

และสื่อสารองค์กร

ขอบเขตหน้าที่
1 การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2 การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
3 การบริหารและดูแล เว็บไซตของหนวยงาน
4 การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5 การบริการทางดานเทคโนโลยีใหบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร
6 การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
7 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล และขาวสารองคกร ทั้งภายในและภายนอกองคกร
8 การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส เพื่อการประชาสัมพันธองคกร
9 การประสานการดูงาน จากหนวยงานอื่น ๆ
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สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
02-564-4441-79
02-564-4549
ท่าพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
02-613-3716-9, 02-613-2742-3, 02-613-2835
https://reg.tu.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.
@tu-registrar

