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สารจากผู้อำานวยการ
สำานักงานทะเบียนนักศึกษา

“บริการที่เป็นเลิศ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร ด้วยความภาคภูมิใจเป็นค่านิยม
ขององค์กรตลอด 39 ปีที่ผ่านมา ที่พวกเราชาวส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้เป็นหลักยึดในการท�างาน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
ศิษย์เก่า บุคลากร และหน่วยงานภายในและภายนอก และในปีที่ผ่านมานั้น
ส�านักงานทะเบียนฯ มีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ “มีนวัตกรรมและเป็นผู้น�าของ
ประเทศ”
ถ้ามองย้อนกลับไปในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมานั้น ส�านักงานทะเบียนฯ มีการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนในหลายด้าน และหลายมิติเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคดิจิทัล เช่น การพัฒนาบุคลกรให้ท�างานเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
กระบวนการท�างานให้สั้นลง รวมถึงการน�าระบบดิจิตัลมาปรับใช้งานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้รับบริการมี “ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง” และได้รับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ ตลอดปี 2564 ส�านักงานทะเบียนฯ รับรูแ้ ละเข้าใจถึงความเดือนร้อนจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงเรายังให้ความส�าคัญกับ
ความต้องการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม เราได้ท�าการส�ารวจความต้องการและ
ท�าการวิเคราะห์ถงึ ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน และน�าปัญหาเหล่านัน้ มาเพือ่ หาวิธแี ก้ไข
ให้ตรงจุด พัฒนารูปแบบการบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองกับ Lifestyle ของผู้รับ
บริการโดยปรับรูปแบบการท�างานและการให้บริการ “เน้นออนไลน์เป็นหลัก” เพือ่
สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ เรายังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากรทีม่ อี ย่างจ�ากัดและ
มีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงในอนาคต เช่น คนและงบประมาณ ดังนัน้ เราจึงน�ากระบวนการ
Lean มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปรับปรุงกระบวนการท�างานของบุคลากร
ส�านักงานทะเบียนฯ เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน และลดการสูญเสียทรัพยากรที่
ไม่จา� เป็น เพือ่ ยังคงให้สามารถตอบสนองการให้บริการได้เป็นอย่างดีและดียงิ่ ขึน้ ไป
ส�านักงานทะเบียนฯ ให้ความส�าคัญของการด�าเนินงานที่มีมาตรฐาน และ
ในปี 2563 และ 2564 ได้รับการรับรองระบบการท�างาน ตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตามพวกเราชาวส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา จะยังคงพัฒนาการให้บริการ และระบบการท�างานของเราให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิ
งานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนากระบวนงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
ผู้อ�านวยการสนักงานทะเบียนนักศึกษา
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ที่ปรึกษา

ผู้จัดทำาหนังสือ
ร�ยง�นประจำ�ปี ก�รศึกษ� 2564

รองศาสตราจารย ดร. ไชยณรงค จักรธรานนท ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทะเบียนนักศึกษา, รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร รองผู้อํานวยการ
ฝ่ า ยวางแผนและบริ ห าร, ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย ดร. ธนาธร ทะนานทอง
รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน รักษาการ
ในตําแหน่งเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา, นางกรกนก ประภาสโสภณ
รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า งานทะเบี ย นประวั ติ นั ก ศึ ก ษา, นางสุ ภ าวดี
คําม่วง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล, นางอัศณี สงวนสุข
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา,
นางสาวสาริ ย า นวมจิ ต หั ว หน้ า งานแผนและบริ ห ารสํ า นั ก งานทะเบี ย น,
นางสาวสุภารัตน ลิจตุ ภิ มู ิ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองคกร และนางชนานาถ เค้าชาติชาย หัวหน้างานทั่วไป

นายเสกสันต อํานวยพานิช นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
และนางสาวพัชราพรณ ศรีเพียงจันทร นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
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ผู้อำานวยการ

สำานักงานทะเบียนนักศึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
cchainar@reg.tu.ac.th

รองผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

สำานักงานทะเบียนนักศึกษา
ฝ�ายวางแผนและบริหาร

สำานักงานทะเบียนนักศึกษา
ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Somparn@reg.tu.ac.th

tanatorn@reg.tu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.พิ พัฒน์ สมภาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนาธร ทะนานทอง
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หัวหน้างานทั�วไป

รักษาการในตำาแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

ชนานาถ เค้าชาติชาย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไปช�านาญการพิเศษ

สุภาวดี ค�าม่วง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ติดต่อ (82)1641
kchanana@reg.tu.ac.th

ติดต่อ (82)1620
ksupavad@reg.tu.ac.th

รักษาการในตำาแหน่งเลขานุการ
สำานักงานทะเบียนนักศึกษา

รักษาการในตำาแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา

บุญจิรา ภู่เงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ

กรกนก ประภาสโสภณ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

ติดต่อ (82)1627
boonpn@reg.tu.ac.th

ติดต่อ (82)1609
kornkanok@reg.tu.ac.th

หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์ลำาปาง และศูนย์พัทยา

อัศณี สงวนสุข
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

OFFICE OF THE REGISTRAR

ติดต่อ (81)2745
assanee@reg.tu.ac.th

รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อสารองค์กร

สุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ติดต่อ (82)1628
suparat@reg.tu.ac.th
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หัวหน้างานแผน
และบริหารสำานักงานทะเบียน

สาริยา นวมจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
ติดต่อ (82)1645
sariya@reg.tu.ac.th

Work &
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งานทั่วไป

ชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหนางานทั่วไป

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ติดตอ 1641
kchanana@reg.tu.ac.th
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งานทั่วไป
ส�ำหรับงานทั่วไป เป็นทีมงานที่อยู่ในสังกัดงานแผนและบริหารส�ำนักงาน
ทะเบียน ซึ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ อาทิ งานสารบรรณ งานอาคาร
และสถานที่ งานยานพาหนะและขนส่ง และงานประชุมและจัดเลี้ยงประชุม
1. งานอาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้พร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ ปฏิบัติงาน
ด�ำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
2. งานยานพาหนะและขนส่ง ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาให้พร้อมกับ
การใช้งานอยูเ่ สมอ รวมถึงการจัดหายานพาหนะ และดูแลค่าใช้จา่ ยส�ำหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
3. งานจัดประชุมผู้บริหาร ประชุมประชาคม รวมทั้งการประชุมต่าง ๆ ที่
เป็นเฉพาะกิจของผู้บริหาร
4. งานพิธีการต่าง ๆ ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา และจัดบุคลากร
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. จัดท�ำค�ำสั่งต่าง ๆ และค�ำสั่งทั่วไปของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา อาทิ
เช่น ค�ำสั่งแต่งตั้ง รักษาการแทน ค�ำสั่งมอบอ�ำนาจหน้าที่ ค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
บริหารจัดการชุดต่าง ๆ ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

จั ด ท� ำ แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
(Business Continuity Plan) เพื่ อ
ให้หน่วยงานสามารถน�ำไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
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จากแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
2564 การจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของส�ำนักงานทะเบียน
นักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. ด้านพลังงาน 2. ระบบรักษาความปลอดภัย
3. ระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 4. ด้านภาวะโรคระบาด COVID-19 และ
5. ด้านปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าบริเวณด้านหน้าอาคารส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษานั้น
ได้มีการจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนื่อง “Business Continuity Plan (BCP)”
เพือ่ ให้หน่วยงานสามารถน�ำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบตั งิ านในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร
โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการ
ด�ำเนินงาน โดยได้มกี ารปรับปรุงพืน้ ทีท่ างเข้าบริเวณด้านหน้าอาคารส�ำนักงานทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ในส่วนของทางลาด (RAMP)
ด้านหน้าอาคารเสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน ดังนัน้ การจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ ง
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด
รวมถึงจัดท�ำและปรับปรุงระบบงานสาธารณูปโภภคและความปลอดภัยต่าง ๆ
กิจกรรมส�ำหรับปีงบประมาณ 2564 ทีผ่ า่ นมา ส่วนใหญ่ด�ำเนินการตามกิจกรรม
ที่ได้ก�ำหนดไว้ตามแผน ซึ่งมีบางกิจกรรมที่งานให้ความส�ำคัญและตระหนักเป็นพิเศษ
คือ กิจกรรมมาตรการเกีย่ วกับโรคระบาด (COVID-19) จัดท�ำมาตรการรับมือและการ
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ป้องกันโรคระบาด โดยการจัดหาแอลกอฮอล/์ นำ�้ ยา/เจลล้างมือส�ำหรับท�ำความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย และท�ำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ทุก ๆ 1 ชั่วโมง อาทิ
ประตู หน้าต่าง ตลอดจนสุขภัณฑ์ในห้องน�ำ้ ให้มคี วามสะอาดอยูเ่ สมอ รักษาระยะห่าง
ทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบตั ติ ามประกาศของมหาวิทยาลัย เพือ่ เสริมสร้าง
สุขอนามัยที่ดีส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหน้างานทั่วไป

งานทะเบียน
ประวัตินักศึกษา

กรกนก ประภาสโสภณ

รักษาการในตําแหนง
หัวหนางานทะเบียนประวัตินักศึกษา

ติดตอ 1609
kornkanok@reg.tu.ac.th

Reg
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งานทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและค�ำแนะน�ำ
การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชัว่ คราว (ฉบับที่ 2) ให้ปดิ สถานศึกษาทุกระดับในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร เป็นการ
ชัว่ คราวตัง้ แต่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพือ่ ให้เป็นการ
ป้องกันลดความหนาแน่นและโอกาสในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษารวมถึงในเขตพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกรุงเทพมหานคร และการน�ำไปสูส่ ถานการณ์
รุนแรงลุกลามมากขึ้นสู่การระบาดระยะที่ 3 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  จึงมีมาตรการ ให้ปิดท�ำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการใน
มหาวิทยาลัย และประกาศแนวทางการให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from
Home) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ช่วงระยะเวลาให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง
ช่วงมกราคม 2565
โดยปกติส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาให้บริการการขอเอกสาร 2 ช่องทาง
คือ 1. ผ่านเคาน์เตอร์บริการของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งท่าพระจันทร์ 
และศูนย์รังสิต 2. ใบรับรองผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
ในรูปแบบลงทะเบียนเท่านั้น จากประกาศดังกล่าวที่อ้างถึง ท�ำให้ส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษามีการปรับเพิม่ ช่องทางการให้บริการจากเดิม เพิม่ ขึน้ อีก 2 ช่องทาง
ดังนี้
14
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บ ริ ก า ร ไ ด้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ก ลุ่ ม
เป้าหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงง่ายแบบ Real time

1. จัดส่งเอกสารทุกประเภท (ยกเว้นใบปริญญาบัตรและใบแปลปริญญาบัตร)
ทางไปรษณีย์แบบ EMS (ไม่รวมส่งต่างประเทศ)
2. จัดส่งเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษา หรือผู้รับบริการของเรา ได้รับเอกสารทางการศึกษา
สะดวก และรวดเร็วขึ้น และสามารถน�ำ File Electronic ไปใช้งานได้ทันทีภายหลัง
การช�ำระเงิน และเป็นการลดจ�ำนวนนักศึกษามาติดต่อเคาน์เตอร์บริการ
จากการด�ำเนินการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ถือว่าการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการได้ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เข้าถึงง่ายแบบ Real time เพื่อตอบสนองตาม Life Style เฉพาะบุคคล
(Personalized Service)
แต่การเริม่ ต้นท�ำงานทุกอย่างย่อมมีปญ
ั หา และอุปสรรค การให้บริการเอกสาร
ทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ก็เช่นเดียวกัน ผู้รับบริการได้รับเอกสาร
ทางการศึกษา ในรูปแบบของ File Electronic โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารไป
ใช้งานได้ หลังจากการช�ำระเงินแล้ว ไม่เกิน 2 วันท�ำการ การน�ำเอกสารทางการศึกษา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปใช้ พบว่าบางหน่วยงานต้องการเอกสารทางการศึกษาที่
เป็นต้นฉบับ ทีม่ ปี ระทับตราธรรมจักร เพราะมองว่ารูปแบบเอกสารทางการศึกษาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เป็นไฟล์ส�ำเนา เพราะไม่มปี ระทับตราธรรมจักรส�ำนักงานทะเบียน
นักศึกษา ได้มปี ระกาศเรือ่ ง แนวปฏิบตั ใิ นการขอและออกเอกสารทางการศึกษาในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งการใช้เอกสารทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของบุคลากรงานทะเบียนประวัตินักศึกษา ยังแบ่ง
ความรับผิดชอบงานออกตามคณะ และภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นการปฏิบัติงานแต่ละบุคคล แต่งานบางประเภทจะอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงผู้เดียว
ยังไม่ได้มกี ารศึกษา หรือเรียนรูว้ ธิ กี ารท�ำงานไปยังเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ เช่น งานตรวจสอบ
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คุณวุฒิ งานจัดพิมพ์ปริญญาบัตร งานถอนชื่อคะแนนต�่ำ 60 ใน 100 ด้วยเหตุผลที่ว่า
เวลาปฏิบัติงานกับภาระงานของแต่ละบุคคลนั้นอยู่ในขีดจ�ำกัด
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้น�ำระบบบลีน (LEAN) เข้ามาปรับใช้ในงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กร เพือ่ ให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึน้ องค์กรสามารถปรับตัว
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระบบลีน (LEAN) นั้นต้องการที่จะท�ำให้ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงแต่ละงานนั้น
ตระหนักถึงกระบวนการท�ำงานเฉพาะกระบวนการที่มีคุณค่าเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลา
กับกระบวนการทีไ่ ม่จ�ำเป็น แล้วทุกคนจะมีเวลาท�ำงานมากขึน้ เพือ่ จะได้น�ำเวลาไปคิด
พัฒนางานของตนเอง และสามารถแบ่งเวลาไปเขียนคู่มือปฏิบัติการท�ำงานได้อีกด้วย
กรกนก ประภาสโสภณ
รักษาการในต�ำแหน่ง
หัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา

สำ �นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ กษา
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งานทะเบียน
และวัดผล

สุภาวดี คํามวง

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานทะเบียนและวัดผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ติดตอ 1620
ksupavad@reg.tu.ac.th
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งานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัด รับผิดชอบงานดูแลฐานข้อมูลการลงทะเบียน
รายวิชา การตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชา การขอผ่อนผันและคืนเงิน
ค่าธรรมเนียม การจัดห้องบรรยาย-ห้องสอบ การรวบรวมตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาและผลการศึกษา การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
การตรวจสอบการจบการศึกษา และการผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่ผลิตเอกสารทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ไม่
ส�ำเร็จการศึกษา (UNFULFILLED REQUIREMENTS) กรณีลาออก หรือกรณี
มหาวิทยาลัยให้ออก (ถูกถอนชื่อคะแนนต�่ำกว่าเกณฑ์) ซึ่งปรากฏว่ายังมี
นักศึกษาบางรายต้องการเอกสารไม่ส�ำเร็จการศึกษา เพื่อน�ำไปใช้ในการ
ศึกษาเข้าใหม่ หรือใช้ในการเทียบโอนรายวิชา
ในปัจจุบันส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้พัฒนาระบบให้บริการ โดย
จัดท�ำเอกสารใบส�ำคัญต่าง ๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (PDF ไฟล์) เพื่อสามารถ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อได้ทันที ภายใต้ “โครงการจัดท�ำเอกสาร
การศึกษาเป็นอิเล็กทรอนิกส์” ตามกิจกรรมการจัดท�ำเอกสารไม่ส�ำเร็จการ
ศึกษา (ลาออก ให้ออก) เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (PDF ไฟล์)
เนื่องจากการผลิตเอกสารให้กับนักศึกษาที่ไม่ส�ำเร็จการศึกษาตาม
กรณีข้างต้น จะด�ำเนินการเมื่อมีนักศึกษามาร้องขอ เป็นราย ๆ ครั้งคราว
มีการนัดรับเอกสาร และไม่ได้จัดเก็บข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์  (PDF ไฟล์)
ท�ำให้ผู้รับบริการบางรายที่ต้องการเอกสารไม่ส�ำเร็จการศึกษาอย่างเร่งด่วน
ประสบกับปัญหาทีจ่ ะน�ำเอกสารไปใช้ประโยชน์ นอกจากนีน้ กั ศึกษาบางราย

ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ห ลั ก การ
ในการท� ำ งาน วางแผนการท� ำ งาน
วิเคราะห์ผลการท�ำงานและพั ฒนาการ
ท�ำงานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
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ไม่สะดวกที่จะเข้ามาติดต่อที่ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต ท�ำให้เกิดความ
ล่าช้าในการขอเอกสาร รวมทั้งเกิดเหตุการณ์โรคภัย (Covid-19) ที่จะท�ำให้เกิดมิติ
การให้บริการในรูปแบบใหม่ (เว้นระยะห่าง)
โดยงานทะเบียนและวัดผล จะด�ำเนินการผลิตเอกสารทางการศึกษาของ
นักศึกษาทีไ่ ม่ส�ำเร็จการศึกษา กรณีลาออก หรือกรณีมหาวิทยาลัยให้ออกเป็นต้นฉบับ
และจัดเก็บข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (PDF ไฟล์) เข้าในระบบบริการการศึกษา ทั้งนี้
จะช่วยท�ำให้ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษามีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน เป็นการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการให้บริการ โดยผู้รับบริการสามารถรับเอกสารได้ทันทีเมื่อมาติดต่อที่
เคาน์เตอร์บริการได้ทั้งที่ท่าพระจันทร์และ ศูนย์รังสิต รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่ติดต่อ
ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ให้บริการแก่นักศึกษาที่มารับบริการหน้าเคาน์เตอร์  และมุ่งเน้นให้การบริการที่มี
คุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และนอกจากนี้ยังเป็นการจัดเก็บเอกสารผู้ไม่ส�ำเร็จการศึกษาในรูปแบบ PDF ไฟล์ 
เข้าระบบบริการการศึกษา
จากการด�ำเนินการตามภารกิจของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในปีงบประมาณ
2564 ที่ผ่านมานั้น เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ แล้วทางงานทะเบียนและวัดผล
เห็นว่าไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องกล่าวคือ นักศึกษาที่ลาออก
ไม่ได้ศกึ ษาหรือไม่มผี ลการศึกษาซึง่ จะน�ำไปเป็นประโยชนอ์ ย่างเช่นการน�ำไปเทียบโอน
เพื่อศึกษาต่อ เป็นการเพิ่มภาระในการจัดท�ำเอกสาร ทางงานทะเบียนและวัดผล
จึงจะได้มีการหารือในการด�ำเนินการในส่วนนี้ต่อไป
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และนอกจากนี้งานทะเบียนและวัดผล ก�ำหนดแผนงานการด�ำเนินงานตาม
กลยุทธ์ MASS เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. ให้บคุ ลากรภายในงานฯ สามารถวิเคราะหป์ จั จัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับผลกระ
ทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อขจัด/ลด/โอนความเสี่ยงในการท�ำงาน
2. ก�ำหนดแนวปฏิบัติงานของงานทะเบียนและวัดผล เพื่อให้มี Service Mind
เพื่อให้นักศึกษา ทุกระดับปริญญาประสบความส�ำเร็จในการลงทะเบียนเรียน
3. วางแผนการให้บริการแก่งานภายในส�ำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับความพึงพอใจ
4. ส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีหลักการในการท�ำงาน วางแผนการท�ำงาน วิเคราะห์
ผลการท�ำงานและพัฒนาการท�ำงานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
5. ส่งเสริมให้มีการท�ำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายในการท�ำงานภายใน
งาน ระหว่างงาน และหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัย
สุภาวดี ค�ำม่วง
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

งานทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำาปาง
และศูนย์พัทยา

อัศณี สงวนสุข

หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา
ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

ติดตอ (81)2745
assanee@reg.tu.ac.th

Reg
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งานทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำ�ปาง
และศูนย์พัทยา

ส่วนที่ 2 การผลิตเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา การ
ขอเอกสารทางการศึกษา ประเภทเซ็นซอง เฉพาะ To whom
it may concern ที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์  สามารถรับเอกสารเซ็นซอง
ได้ทันทีในวันที่มาติดต่อ ไม่ต้องนัดวันรับเอกสาร
การให้บริการเอกสารประเภทเซ็นซอง หมายถึง การให้
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
บริการนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มาติดต่อ ขอเอกสารใบรับรอง
ทุกเรื่อง เมื่อมีการสอบถาม
ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทรานสคริปส์ 
ใส่ในซองจดหมายที่หน้าซองมีพิมพ์ค�ำว่า To whom it may
concern ปิดผนึก ประทับตราลายเซ็นนายทะเบียนและ
ตราธรรมจักรตรงชื่อนายทะเบียนด้านหลังซองจดหมาย
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2564 งานทะเบียนนักศึกษา
ประเภทการใช้งาน เป็นการรับรองเอกสารจบการศึกษา
ท่าพระจันทร์  ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน เพือ่ ให้นกั ศึกษาจัดส่งไปให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือ่ สมัคร
ใน 2 ส่วนด้วยกัน
เข้าศึกษาต่อ
ส่วนที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาให้มี
โดยมี ก ระบวนการผลิ ต เอกสารประเภทเซ็ น ซอง
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
เฉพาะกรณี To whom it may concern
ในการจัดเก็บเอกสารส�ำหรับการศึกษาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
1. รับค�ำร้องขอเอกสารเซ็นซองผ่านเคาน์เตอร์บริการ
คือ การจัดเก็บเอกสารประวัตินักศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูล โดยแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรทีอ่ อกโดยราชการ เพือ่ ยืนยัน
นักศึกษาย้อนหลังตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน โดยสแกนเอกสาร ตัวตน และด�ำเนินการบันทึกข้อมูลค�ำร้องเข้าระบบบริการ
การขึ้นทะเบียนประวัตินักศึกษาของนักศึกษาที่ยังไม่สแกน หน้าเคาน์เตอร์ 
ใน ปี 2549-2559
2. พิมพ์ใบส่งเงินค่าธรรมเนียม เพื่อน�ำไปช�ำระเงิน
เนือ่ งจากงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ มเี อกสาร ค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร หรือช�ำระผ่านระบบ QR Code
ประวัตินักศึกษาที่หมดระยะเวลาการศึกษา และอยู่ในข่ายที่
3. ด�ำเนินการออกหลักฐานทางการศึกษาตามค�ำร้องขอ
จะหมดระยะเวลาการศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย และรับรองเอกสารโดยประทับตราดุนธรรมจักร น�ำใส่ซอง
จึงได้ท�ำการบันทึกประวัตนิ กั ศึกษา ด้วยการสแกน และจัดเก็บ จดหมายที่หน้าซองมีพิมพ์ค�ำว่า To whom it may concern
ประวัตนิ กั ศึกษาเข้าระบบบริการทางการศึกษา เพือ่ ให้สามารถ ปิดผนึก ประทับตราลายเซ็นนายทะเบียนและตราธรรมจักร
ตรวจสอบฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ ตรงชื่อนายทะเบียนด้านหลังซองจดหมาย ส่งให้ผู้รับบริการ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
และให้ผปู้ ฏิบตั งิ านประทับตรา “รับเอกสารแล้ว” ในหลักฐาน
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การช�ำระเงิน และส่งคืนให้นักศึกษา หรือผู้รับบริการ ลงชื่อ
ยืนยันการรับเอกสารที่ใบส่งเงินค่าธรรมเนียม
4. กรณีการรับเอกสารได้ทนั ที มีเงือ่ นไขคือต้องมีขอ้ มูล
เอกสารทางการศึกษา อยู่ในระบบจัดเก็บเอกสารแล้วเท่านั้น
หากไม่มีจะออกใบนัดรับเอกสาร เพื่อมารับเอกสารเซ็นซอง
ตามวันที่ก�ำหนดไว้
โดยมี เ วลามาตรฐานในการผลิ ต เอกสารเซ็ น ซอง
ประเภท To whom it may concern ใช้เวลา 60 นาที/ซอง
สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จากระยะแรกที่ยัง
คงให้สลับกันเข้าท�ำงาน จัดเวร และสุดท้ายต้องท�ำงานที่
บ้าน100% จึงท�ำให้เกิดการปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากภาระ
งานที่รับผิดชอบในด้านการบริการนักศึกษา ศิษย์เก่า ซึ่ง
ผู ้ บ ริ ห ารส�ำนั ก งานทะเบี ย น ได้ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หาและ
อุปสรรค์  จ�ำเป็นต้องปิดเคาน์เตอร์  ในช่วงแรก ยังไม่กระทบ
มากเนื่องจากมีการหยุดภาระกิจทั้งหมดของประเทศ แต่เมื่อ
ถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็เริ่มมีความต้องการด้านเอกสารใบรับรอง
เพื่อน�ำไปใช้งาน นักศึกษามีความต้องการสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ จึงเกิดปัญหางานที่รับผิดขอบทั้งด้านการผลิตเอกสาร
ใบรับรองต่าง ๆและการตอบปัญหาข้อสงสัยกับนักศึกษา
ด้านงานเอกสารใบรับรองนักศึกษาและศิษย์เก่า ที่ยัง
จ�ำเป็นต้องให้บริการอยูจ่ งึ ต้องบริการผ่านช่องทางอืน่ เช่นโดย
การให้นักศึกษาขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์  โดยมีการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ ด้เพียงอย่างเดียว แต่ยงั เกิดปัญหา
ท�ำให้เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานทะเบียน ยังต้องเดินทางเข้าท�ำงานที่
ส�ำนักงานอาทิตย์และ 2-3 วัน จึงท�ำให้มีแก้ไขปัญหาเกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบโดยส�ำนักงานทะเบียนฯ ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบจากการ
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์  เป็นการจัดส่งเอกสารเป็นรูปแบบ

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ์ ไ ฟล ์ แ ละจั ด ส่ ง ให้ ท างระบบออนไลน์ ไ ด้
จากการให้บริการการขอเอกสารใบรับรองผ่านระบบและมีการ
ผลิตเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์จึงท�ำให้สามารถ
บริการเอกสารในรูปแบบไฟล์ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้ ใน
ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถท�ำงานทีบ่ า้ นได้ นักศึกษา และศิษย์
เก่า โดยไม่ต้องเดินทางมาท�ำงานที่ส�ำนักงาน ไม่ต้องพบปะ
กัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งใน
ขณะนีย้ งั มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยการจัดท�ำการจัดส่ง
เอกสารใบรับรองจบการศึกษาให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โดยตรงผ่านอีเมล์ที่เป็นของมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ
ด้านงานประสานงานและตอบค�ำถามนักศึกษา ต้อง
ปรับเปลีย่ นเป็นการรับโทรศัพท์ทางมือถือของงาน ซึง่ มีเพียง
1 เครื่องและมีค�ำถามเข้ามาตลอดเวลา มีสายซ้อน มีความ
ต้ องการสอบถามข้อมูลเข้ามามาก จึงต้องปรับเปลี่ยน
เป็นการรับข้อมูล/ค�ำร้องผ่านอีเมล์แทน โดยการตั้งชื่อ
อีเมล์ของงานบริการ และประชาสัมพันธ์ให้นศ. ติดต่อผ่าน
อีเมล์  โดยให้นักศึกษาเขียนอีเมล์เป็นค�ำร้องแทน หากมี
รายละเอียดทีส่ �ำคัญ ก็จะให้กรอกแบบฟอร์มส่งผ่านอีเมล์ได้
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาได้ผลดี สามารถส่งไฟล์และเอกสาร
ที่จ�ำเป็นต้องแนบ
จากปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 จึงท�ำให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรในงานให้มคี วาม
รู้ความสามารถในการท�ำงานที่บ้าน ให้ได้ 100% สามารถ
แยกได้ ดังนี้
1. โดยบุ ค คลากรสามารถเรี ย นรู ้ แ ละใช้ ร ะบบ
ประชุมงานร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาของงานร่วมกันได้
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาให้มีความรู้สามารถประชุมผ่านระบบ
ได้ เป็นวัน ๆ ซึ่งจะต้องมีการคิดและวางแผนว่าจะต้องไป

ประชุมที่ไหน จะต้องมีเน็ตให้พอเพียงตลอดเวลาที่ประชุม
อบรม จะต้ อ งสามารถโต้ ต อบผ่ า นในที่ ป ระชุ ม ได้ ด ้ ว ย
เพือ่ ตอบค�ำถามและความคิดเห็น โดยการพูดโต้ตอบต้องใช้
ประชุมทางมือถือ และ เพื่อเห็นเอกสารได้ชัดเจน จะต้อง
เปิดหน้าจอ PC ควบคู่กันไป สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้
คิด วางแผน เพื่อให้การประชุมลุล่วง สมบูรณ์ 
2. จากปั ญ หามี ก ารพั ฒ นาบุ ค คลากรให้ มี ค วาม
รับผิดชอบในหน้าที่ และภาระงานได้อย่างเต็มที ถึงแม้ว่า
ต้องท�ำงานที่บ้าน มีความมุ่งมั่นในการท�ำงาน เพื่อให้งาน
เสร็จและทันเวลา และให้สามารถบริการนศ. ให้ส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปด้วยดี มีบางงานที่ไม่สามารถด�ำเนินการที่บ้าน ก็จ�ำเป็น
ต้องให้เจ้าหน้าทีเ่ ดินทางเข้าทีท่ �ำงาน ให้สามารถด�ำเนินการ
จั ด ส่ ง เอกสารให้ เพื่ อ ให้ น ศ. ได้ รั บ เอกสารได้ ทั น ใช้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความเสียสละ ต้องเรียนรู้ ระวังตัวเองใน
การเดินทางเข้าที่ท�ำงานในสถานการณ์โรคระบาด
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความอดทนอด
กลั่น เสียสละ เพื่อให้บริการให้นักศึกษา ศิษย์เก่าให้ได้รับ
การบริการได้ทนั เวลา ปรับรูปแบบในการให้บริการโดยการ
ตอบค�ำถามผ่านอีเมล์  แทนการรับโทรศัพท์ในส�ำนักงาน
ท�ำงานผ่ า นระบบออนไลน์  เช่ น การออกไฟล์ เ อกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การขอรับปริญญาบัตรผ่านเคานเ์ ตอรบ์ ริการ
โดยการนัดล่วงหน้า การขอรับใบรับรองโดยต้องการเข้ามา
รั บ บริ ก ารเอกสารเป็ น กระดาษตามที่ จ�ำเป็ น ตามความ
ต้องการของบางหน่วยงานที่ยังต้องการเอกสารกระดาษ
มีตราประทับ ซึ่งไม่สามารถบริการผ่านระบบได้
และในอนาคตมีการวางแผนพัฒนาระบบงานให้
สามารถด�ำเนินการให้บริการได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่
ให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับจ�ำนวนของบุคลากรที่จะน้อยลง
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เรื่อย ๆ จากสถานการณ์ของโรคระบาด ยังไม่สามารถ
ก�ำหนดการพัฒนาบุคลากรให้ไปแนวทางใด แต่สิ่งที่จะให้
บุคคลากร เข้าใจ ตระหนักในหน้าที่การให้บริการนศ. หรือ
ศิษย์เก่า และพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัว ปรับใจ ปรับ
วิธกี ารให้สามารถบริการและท�ำงานได้ทนั เวลา ให้งานส�ำเร็จ
ลุลว่ งได้ดว้ ยดี และสิง่ ส�ำคัญ คือ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ทุกเรือ่ ง เมือ่ มีการสอบถามผ่านทางอีเมล์ มคี วามรับผิดชอบ
ต้องเข้าไปอ่านตอบค�ำถามทุกวันให้ได้เหมือนโทรศัพท์ 
ที่สามารถโต้ตอบ ไม่ต้องรอ เพื่อไม่ให้นักศึกษาเห็นความ
แตกต่างระหว่างโทรศัพท์หรืออีเมล์  สิ่งเหล่านี้ส�ำคัญต้อง
ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักเพื่อให้งานราบรื่น สะดวก และ
รวดเร็ว
อัศณีย์ สงวนสุข
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ 
ศูนย์ล�ำปาง และศูนย์พัทยา
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สำานักงานทะเบียน

สาริยา นวมจิต

หัวหนางานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ติดตอ 1645
sariya@reg.tu.ac.th
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งานแผนและบริหาร
สำานักงานทะเบียน
นับตั้งแต่ตุลาคม 2560 ได้มีการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ
ในรูปแบบทีมงาน เพื่อให้การดําเนินงานได้คล่องตัวและสอดประสาน
กันมากขึ้น โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 4 ทีม ได้แก่
1. ทีมงานแผนและประกันคุณภาพ ดูแล
แผนงาน งบประมาณ ประกั น คุ ณ ภาพ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ทีมทรัพยากรบุคคล ดูแลงานแผน
ทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
การพัฒนาบุคลากร
3. ทีมการเงิน บัญชี และพัสดุ ดูแลเรื่อง
การเงิน บัญชี และพัสดุ
4. ทีมงานทั่วไป ดูแลเรื่องสารบรรณ
ประชุมพิธีการ อาคารและยานพาหนะ
ในแต่ละทีมจะมีการกําหนดหัวหน้าทีม
เพือ่ ช่วยหัวหน้างานในการประสาน ติดตามงาน
ในภาพรวม
สําหรับทีมที่ 4 มีหวั หน้างานทัว่ ไป กําลัง
หลักสําคัญ ที่เข้ามาช่วยควบคุมดูแลงาน

คุณธีรารัตน์
หัวหน้าทีมที ่ 1
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ปรับปรุงงำน กำรรำยงำนต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สำมำรถอ่ำนรำยงำนได้
แบบ real time

คุณทองยุ่น
ทีมที ่ 3

คุณดวงพร
ทีมที ่ 2

คุณชนานาถ
ทีมที ่ 4
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LEAN PROJECT

จากทั้งหมด 17 โครงการของส�ำนักงานทะเบียนฯ งานแผนและบริหาร
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นางานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ทั้ ง หมด 9 โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ส�ำนักงานในแต่ละประเด็น
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รายงาน

(Service Excellence)
บริการที่เป็นเลิศ
เสริมสร้างวิธีการท�ำงานที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน (SLA)
(Organization First)
มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่ อองค์กร
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ สนท.
Lean Project
แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล
(HRM Development Plan)
จัดท�ำแผนและพัฒนาบุคลากร
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

roud
ด้วยความภาคภูมิใจ
Proud Awards
จัดท�ำองค์ความรู้ของ สนท.
เทียบเคียงความเป็นผู้น�ำงานทะเบียนในประเทศ
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งบประมาณ

การเงิน

พั สดุ เอกสารสำ�คัญ
ทะเบียนคุมสัญญา

บัญชี

ทรัพยากรบุคคล

การเงินออนไลน์
SLA ตัดเงิน
จำ�นวนเงิน-ข้อเสนอแนะ

เนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมาเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้ตอ้ งปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การท�ำงาน ทั้งกิจกรรมปกติ และโครงการ เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้ตามแผน
ซึง่ ก่อนหน้างานแผนและบริหารส�ำนักงานทะเบียนได้เริม่ ท�ำงานหลาย ๆ อย่างในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส์  ใช้ประโยชน์จากการท�ำงานผ่านผลิตภัณฑ์  Google Apps ที่นอกเหนือ
จาก Gmail อาทิ Drive, Sites, Docs, Forms, Sheets จึงน�ำมาเป็นไอเดียในการปรับ
รูปแบบของการด�ำเนินงาน ในแบบที่เรียบง่าย แต่ได้ผลมาก เช่น การเสนอปรับปรุง
งานการรายงานต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อ่านรายงานได้ แบบ real time

อีกหนึง่ ผลงานทีส่ าํ คัญ เป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของเราชาวสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ได้รบั การรับรองระบบการทํางาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมือ่ วันที่ 10 กันยายน
2564 เราในฐานะของผู้รับผิดชอบในการเริ่มก่อร่าง การประสานงานหลัก และร่วม
ดําเนินการในกิจกรรมเช่นเดียวกันกับทุกคนในสํานักงานทะเบียนนักศึกษา การได้ใบรับ
รองครั้งนี้นอกจากจะปลื้มใจ หายเหนื่อยแล้ว ยังเป็นจุดผลักดันให้เราได้มีมุมมองการ
พัฒนางานในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น การเชื่อมเรื่องราวจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ISO
PDCA Lean เข้ามากับการปรับรูปแบบการทํางาน การดําเนินการในโครงการที่สอดรับ
กัน ทําโครงการนี้ได้ส่งผลต่อถึงโครงการนั้น
เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากผลความสําเร็จของโครงการ ผลลัพธที่ภาคภูมิใจมาก
สําหรับพวกเรา คือการที่ได้เห็นสมาชิกในทีม ร่วมมือร่วมแรง อาสาดําเนินงาน ร่วมทํา
กิจกรรมต่าง ๆ แบบข้ามสายงาน
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แน่นอนว่าจากสถานการณโควิด-19 เป็นช่วงที่กําลังดําเนินการทํา
เอกสารคุณภาพ การจัดทํารายงาน เพือ่ รองรับการตรวจ การดําเนินการแบบ
ออนไลน ทําให้ต้องสร้างวิธีการตรวจสอบเอกสาร การรวบรวมไฟลงาน
ต่าง ๆ การทํางานผ่านออนไลนอาจเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่คนุ้ ชินกับบางท่าน เพือ่ การ
สื่ อ สารที่ ชั ด เจน จึ ง ปรั บ กลยุ ท ธ ใ นการจั ด ทํ า คลิ ป สั้ น ๆ คู ่ มื อ ง่ า ย ๆ
infographic ในการใช้งาน ในการสื่อสารกัน ต้องเรียนรู้ในการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการทีม่ หาวิทยาลัย พัฒนามากขึน้ และต้องดําเนินงานควบคู่
ไปกับระบบเดิม หรือเพิ่มเติมอีกระบบ เช่น ระบบ ERP ทํางานไม่ทัน
แต่ เ ราต้ อ งจั ด การให้ ไ ด้ โดยใช้ วิ ธี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของงาน
เข้ามาช่วย การมีกลุ่มพี่เลี้ยงในการทํางาน การบันทึกวิดีโอเพื่อให้สามารถ
ดูย้อนหลังได้
สําหรับแผนการพัฒนาบุคลากรของเรานั้นจะแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
คือ
1. แผนงาน : เราเดินหน้าสานต่อการปรับปรุงกระบวนงานภายใน
เพือ่ ยกระดับการทํางาน ด้วย Lean และ ISO เพือ่ สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย และการสร้างฐานข้อมูลกลาง คลังไฟล เพื่อใช้
ประโยชนร่วมกัน ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย
2. แผนการพัฒนาบุคลากรประจํางาน : ไม่ว่าใคร ๆ ก็เป็นพี่เลี้ยงได้
ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมเรื่องเทคนิควิธีการทํางาน การ
ใช้ประโยชนจากโปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ พัฒนาการฝกการวิเคราะหอย่าง
เป็นระบบ เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร เติมไอเดียในการจัดทํารายงานให้น่า
สนใจ และกลยุทธในการสร้างความสัมพันธ

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

OFFICE OF THE REGISTRAR

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

สุภารัตน ลิจุติภูมิ

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองคกร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ติดตอ 1628
suparat@reg.tu.ac.th
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Reg

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินภารกิจหลัก
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีหน้าที่ในการให้บริการและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการทางการศึกษา, Website และ Mobile Application ต่าง ๆ, งานระบบเครือข่าย,
ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา, การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา, การให้บริการ
ข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลและสถิติ, งานบริการเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ส�ำนักทะเบียนฯ งานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ รวมทั้งงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/อิเล็กทรอนิกส์และงานประสานการดูงาน
จากหน่วยงานต่าง ๆ

เพิ่ มพู นความรู้ ทั้ ง จากเนื้ อ งาน
่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
โดยตรง และทักษะอืน
ในการท�ำงาน
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ในปัจจุบันการขอเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
ใบเกรด ใบรับรองคาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ผ่านเครื่องออกใบรับรองอัตโนมัตินั้น
จะต้องช�ำระเงินค่าเอกสารด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรนักศึกษา ผ่านเครื่อง
EDC ซึ่งมีความยุ่งยากในการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และมีความเสี่ยง
เป็นอย่างมากที่เครื่องหรืออุปกรณ์จะเกิดปัญหา งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงมี
แนวคิดในการเปลี่ยนระบบการช�ำระเงินเป็นช�ำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking
โดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในการสแกน QR Code ที่หน้าจอเครื่องออกใบรับ
รองอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษามีเครื่องออกใบรับรองอัตโนมัติ
ที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการมากขึ้น หลีกเลี่ยงปัญหาจากเครื่อง EDC และจะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการช�ำระเงินแก่ผู้รับบริการ
และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วถือ
เป็นเรื่องส�ำคัญ ส�ำนักงานทะเบียนฯ เองเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้บริการตอบข้อ
ค�ำถาม/ปัญหา/การบริการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง เช่น
เว็บไซต,์ Fanpage Facebook, แอปพลิเคชัน LINE เป็นต้น จึงได้ด�ำเนินการปรับปรุง
การบริการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โดยใช้แนวคิดในการน�ำข้อค�ำถามต่าง ๆ ที่เข้ามา
ยั ง ส�ำนั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา มาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ยระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละน�ำ
ผลการวิเคราะห์ข้อค�ำถามจากนักศึกษามาหาแนวทางในอนาคตที่จะปรับปรุงการ
บริการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการทางการศึกษา รวมถึง
การพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน เช่น การติดตามหนี้สิน และการตรวจสอบการลอกเลียน
แบบวิทยานิพนธ์ของห้องสมุด ฯลฯ การบริหารจัดการให้ระบบดังกล่าวให้สามารถ
ให้บริการได้ มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
28

REG Annual Report 2021

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงานให้กบั เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพือ่ ให้ระบบสามารถด�ำเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำระบบส�ำรองระบบต่าง ๆ
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มการรองรั บ กั บ เหตุ ก ารณ ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ความมั่ น คงของระบบ
สารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับอนาคตนัน้ ได้มองเห็นถึงความส�ำคัญของการท�ำงาน และประสิทธิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก งานเทคโนโลยีสานสนเทศฯ จึงได้ก�ำหนดแผนงานการ
ด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ So Pround เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีหลักการในการท�ำงาน วางแผนการท�ำงาน วิเคราะห์
ผลการท�ำงานและพัฒนาการท�ำงานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ
2. ส่งเสริมให้บุคลกรในงาน เพิ่มพูนความรู้ทั้งจากเนื้องานโดยตรงและทักษะ
อื่นที่เป็นประโยชน์ในการท�ำงาน
3. สนับสนุนให้บุคลากรภายในงานฯ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเพื่อขจัด/ลด/โอนความเสี่ยงในการท�ำงาน
4. วางแผนการให้บริการแก่งานภายในส�ำนักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้มีระบบที่ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ส่งเสริมให้มีการท�ำงานเป็นทีม
สุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

The Story

of Registrar
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mission

ด้วยความภาคภูมิใจ

vision

...บริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์
“เป็ น ผู้ น� ำ ด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรงำนทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำ
ในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
หลักในกำรขับเคลื่อนองค์กร”

พั นธกิจ

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ
ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่เข้าศึกษา
จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก
1) ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จัดเก็บข้อมูลประวัติ นักศึกษา
ศิษยเก่า
2) สนั บ สนุ น งานด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต รั บ ลงทะเบี ย นเรี ย น
ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและ
เสนออนุมัติปริญญา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิยาลัย
3) ผลิตเอกสารสําคัญทางการศึกษา

ค่ำนิยมองค์กร

SO Proud
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Service Excellence
Organization First

Regitrar

ปีพ.ศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มกี ารปรับปรุง โดยยกฐานะ

2525

งานทะเบี ย นและวั ด ผลการศึ ก ษาขึ้ น เป็ น ส�ำนั ก
ทะเบียนและประมวลผล มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2525

31

ปีพ.ศ. มหาวิ ท ยาลั ย ขยายการเรี ย นการสอนมายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ 

2529

ศูนยร์ งั สิตเป็นปีแรกส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จึงจัดตัง้ “ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล ศูนย์รังสิต” ขึ้น

ปีพ.ศ. จัดตั้ง “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์” ปฏิบัติงานประจ�ำ

2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  เพื่อสนับสนุน ให้คณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย/โครงการที่จัดการเรียนการสอน ท่าพระจันทร์  ท�ำหน้าที่ตั้งแต่
รับเข้าศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา เช่นเดียวกับส�ำนักทะเบียนฯ ศูนย์รังสิต
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ปีพ.ศ.

2553

สํานักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการใหม่ออกเป็น
8 ฝ่าย ดังนี้
ฝายรับเข้าศึกษา
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ
ฝายทะเบียนและประมวลผล 1
ฝายทะเบียนและประมวลผล 2
ฝายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์
ฝายประมวลข้อมูล
ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายยุทธศาสตร์

ปีพ.ศ.

2559

22 มีนาคม 2559 สํานักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานเป็น “ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา”

ปีพ.ศ.

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา ขออนุมตั กิ าํ หนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการและอํานาจหน้าที่ของส่วนงานใหม่ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 5 งาน คือ
1. งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานทะเบียนนักศึกษาศูนยท่าพระจันทร ศูนยลําปาง
และศูนยพัทยา
4. งานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
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โครงการแบ่งส่วนงาน ของสำานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อํานวยการ

คณะกรรมการอํานวยการ
รองผู้อำานวยการฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำานวยการฝ�ายวางแผนและบริหาร

สํานักงานเลขานุการ

งานทั่วไป

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

งานทะเบียน
ประวัตินักศึ กษา

งานทะเบียน
และวัดผล

งานทะเบียนนักศึ กษา
(ทพจ.,ลําปาง,พั ทยา)

งานแผนและบริหาร
สํานักงานทะเบียน

ขอบเขตและหน้าที่
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การตรวจสอบคุณวุฒิผู้เข้าศึกษา
การบริหารจัดการทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
การบริหารจัดการสถานภาพ
นักศึกษา
การบริการเอกสารรับรอง
ทางการศึกษา
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การจัดเตรียมปริญญาบัตร
การผลิตบัตรบัณฑิต
การตรวจสอบคุณวุฒิศิษยเก่า

ขอบเขตและหน้าที่
1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและ
คืนเงินค่าธรรมเนียม
5. การจัดทําห้องบรรยาย-ห้องสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การอนุมัติปริญญา
10. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
(Transcript)

ขอบเขตและหน้าที่
1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
และสถานภาพทางวิชาการ
4. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
5. การจดทะเบียน
6. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
7. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและ
คืนเงินค่าธรรมเนียม
8. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา
9. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
10. การอนุมัติปริญญา
11. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
12. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
13. การบริการเอกสารรับรอง
ทางการศึกษา

ขอบเขตและหน้าที่
1. วิเคราะหและวางแผนนโยบายสํานัก
2. ก ารบ ริ หารจั ด ก ารแ ล ะ ดู แ ล งบ
ประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
5. วิเคราะหและวางแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล
6. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10. การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริ ห ารจั ด การและดู แ ลงาน
สารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงานประชุม
พิธีการ
13. การบริ ห ารจั ด การและดู แ ลอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื�อสารองค์กร

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

ขอบเขตและหน้าที่
การบริหารและดูแลระบบเครือข่าย
การบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
การบริหารและดูแล เว็บไซตของหน่วย
งาน
การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
การบริการทางด้านเทคโนโลยีให้บคุ คลากร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
การบริการระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
และการจัดการ
การประชาสัมพันธเผยแพร่ข้อมูล และ
ข่าวสารองคกร ทั้งภายในและภายนอก
องคกร
การออกแบบผลิตสือ่ สิง่ พิมพ/
อิเล็คทรอนิคสเพื่อการประชาสัมพันธ
องคกร
การประสานการดูงาน จากหน่วยงานอืน่ ๆ

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562
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Committees

Project Working Committees
: คณะกรรมการด�ำเนินงาน
นอกจากการบริ ห ารงานตามโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการแล้ ว
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ยังมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการท�ำหน้าที่
ขับเคลื่อนการบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกภารกิจหลักในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารงานของส�ำนักงานทะเบียน
นักศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการด�ำเนินงาน
ภายในส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารงาน
นอกจจากนี้ยังมีคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็นฟันเฟือง
ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ และการด� ำ เนิ น งานในส่ ว นต่ า ง ๆ อี ก มากมาย
อันประกอบไปด้วย
คณะกรรมการบริหารคุณภาพส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา (ISO)
คณะกรรมการสานสัมพั นธ์ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
คณะกรรมการจัดท�ำองค์ความรูข
้ องส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา (KM)
คณะกรรมการด�ำเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน (KPI)
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คณะกรรมการบริหาร
สำ�นักง�นทะเบียนนักศึกษ�

ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
01 ผูรองศาสตราจารย์
้อํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิ พัฒน์ สมภาร
02 รองผู
้อํานวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร

03
01

04

02

03

05
06

04

05

06
07

07
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง

รองประธานกรรมการ

นางกรกนก ประภาสโสภณ

กรรมการ

นางสุภาวดี คำาม่วง

กรรมการ

นางอัศณี สงวนสุข

กรรมการ

นางสาวสาริยา นวมจิต

กรรมการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา ศูนยท่าพระจันทร
ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา
หัวหน้างานแผนและบริหารสํานักงานทะเบียน

นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
กรรมการ
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองคกร
ญจิรา ภู่เงิน
กรรมการและเลขานุการ
09 รันางสาวบุ
กษาการในตําแหน่งเลขานุการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหน้างานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
11 นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

08

09
08

10

11
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คำาสั�ง

ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
ที� 26/2563
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

OFFICE OF THE REGISTRAR

แต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูบ้ ริหาร (Quality Management Representative : QMR)
ตามที่ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ก�าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ โดยการน�ามาตรฐานสากล
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพือ่ ปรับปรุงระบบ
การท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รบั บริการ และมุ่งเน้น
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งให้ นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน ต�าแหน่ง
รักษาการในต�าแหน่งเลขานุการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทน
ผู้บริหาร (Quality Management Representative : QMR) ของส�านักงานทะเบียน
นักศึกษา
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หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี�

1. ดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ตามนโยบายผู้บริหารสูงสุดของสํานักงาน
2. ประสานงานกับผู้บริหารและงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา ในการดําเนินการตามระบบคุณภาพ
3. รายงานผลการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ต่อผูอ้ าํ นวยการ และคณะกรรมการบริหารคุณภาพสํานักงานทะเบียนทะเบียนนักศึกษา
ถึงประสิทธิผลของงานในระบบบริหารคุณภาพ และเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการ
ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
4. สนับสนุนส่งเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องข้อกําหนดต่าง ๆ ในการให้บริการกับผู้รับบริการ
5. เป็นผู้ตรวจสอบและทบทวนเอกสารทุกระดับชั้นตามระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

37

คำาสั�ง

ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
ที� 27/2563
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งผู้ควบคุมเอกสาร (Document Control : DC) ตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015
ตามที่ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ก�าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ โดยการน�ามาตรฐานสากล
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา เพือ่ ปรับปรุงระบบ
การท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รบั บริการ และมุ่งเน้น
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนิน
กิจกรรมควบคุมเอกสาร ดังนี้
1. นางชนานาถ เค้าชาติชาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่งหัวหน้างานทัว่ ไป ทําหน้าทีเ่ ป็นผูค้ วบคุมเอกสาร (Document Control: DC)
ของสํานักงานทะเบียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี�

1. ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงพัฒนางานที่เกี่ยวข้องตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ตรวจประเมินในการตรวจและติดตามคุณภาพภายใน
4. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตามคําสัง่ ของตัวแทนฝ่ายบริหาร
QMR
2. นางสาวศิรนิ นั ท กันนิม่ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร ผูช้ ว่ ยผูค้ วบคุม
เอกสาร (Assistant Document Control: Asst. DC) ของสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
โดยมีหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก QMR และ DC
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คำาสั�ง

ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
ที� 29/2563
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำานักงานทะเบียนนักศึกษา (ISO)

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง
นางบุญจิรา ภู่เงิน
กรรมการ
นางกรกนก ประภาสโสภณ
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นางสุภาวดี ค�าม่วง
นางอัศณี สงวนสุข
นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
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รองผู้อ�านวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผู้อ�านวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในต�าแหน่งเลขานุการส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
ประวัตินักศึกษา
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
และวัดผล
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์
ศูนย์ล�าปาง และศูนย์พัทยา
หัวหน้างานแผนและบริหารส�านักงานทะเบียน
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารองค์กร
หัวหน้างานทั่วไป

นางสาวปรียากร ป้อมสุวรรณ
นายณัฐวุฒิ อยู่สุข
นางสาวสมาภรณ์ แก้วท่าไม้
นางวิมล สุทธิกุล
นางสาวจุฑาภัค จงดี
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ารง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพภายในของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
2. ติดตาม ก�ากับดูแล ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติงานตามเอกสารเอกสาร
คุณภาพ คู่มือคุณภาพ และสร้างจิตส�านึกการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามและรายงานการด�าเนินงานด้านการบริหารคุณภาพต่อผู้บริหาร
4. วางแผนและเตรียมการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามแผนการด�าเนินงานด้าน ISO
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
ที� 30/2563
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการสานสัมพั นธ์สำานักงานทะเบียนนักศึกษา

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร
ผู้ช่วยศาสตราจารน์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง
กรรมการ
นางสาวปริศนา ไชยแสง
นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
นางสาวกนกกาญจน์ เวชกรรม
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ

รองผู้อ�านวยการฝายวางแผนและบริหาร
รองผูอ้ า� นวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ
นางขวัญกมล ทองเนียม
นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงาน 3 กิจกรรม คือ
1. การศึกษาดูงานประจ�าปี
2. การจัดกิจกรรมสรุปงานประจ�าปี
3. กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

คำาสั�ง

ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
ที� 31/2563
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการจัดทำาองค์ความรู้ของสำานักงานทะเบียนนักศึกษา (KM)

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร
นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน

OFFICE OF THE REGISTRAR

นางสาวสาริยา นวมจิต
กรรมการ
นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นางสาวศิริลักษณ์ รอดแจ่ม
นายสิริพันธุ์ บัวดี
นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
นายเสกสันต์ อ�านวยพานิช
นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
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รองผู้อ�านวยการฝายวางแผนและบริหาร
รักษาการในต�าแหน่งเลขานุการ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
หัวหน้างานแผนและบริหาร
ส�านักงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวทองยุ่น มธุรส

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ด�าเนินการขับเคลื่อนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในและภายนอกหน่วยงาน
หน่วยงาน
2. จัดกิจกรรม Forum แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ กับเครือข่ายงานทะเบียนทั่วประเทศ
3. จัดกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุ “ถ่ายทอดเทคนิคการท�างานจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

41

คำาสั�ง

ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
ที� 32/2563
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
คณะกรรมการดำาเนินการบริการจัดการดูแลผลการปฏิบัติงาน (KPI)

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร
รองผู้อ�านวยการฝายวางแผนและบริหาร
นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้างานแผนและบริหารงานส�านักทะเบียน
กรรมการ
นางรัชญา รุ่นมะลัง
นางสาวปัทมา ภู่ทอง
นายสันติ หงษ์ทอง
นายกฤษ เรืองชัย
นางสาวศิรินันท์ กันนิ่ม
นางสาวทองยุ่น มธุรส

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ารง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

ต่อไป

ด�าเนินการบริหารจัดการดูแลผลการปฏิบัติงานของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
1. ตัวชี้วัดส�านักงานทะเบียนนักศึกษา (KPI)
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมภายใน
4. ตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติงาน (Action Plan)
5. ร่วมตรวจสอบผลการด�าเนินงานแต่ละไตรมาส เพื่อน�าเสนอผู้บริหารพิจารณา

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564
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แผนยุทธศาสตร์

SO Proud

สำานักงานทะเบียนนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2564
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ได้กา� หนดวิสยั ทัศน์การขับเคลือ่ นองค์กรในการเป็นผูน้ า�
ด้านการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นหลักในการขับเคลือ่ นองค์กร มีเป้าหมายส�าคัญในปีงบประมาณ 2564 คือ “มีนวัตกรรม
และเป็นผู้น�าในประเทศ”
โดยมีแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร SO Proud ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวคิดการบริหารแบบ Balanced
Scorecard : BSC มากําหนดมุมมองทั้ง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน/ทรัพยากร มุมมอง
ด้านการเรียนรูแ้ ละการเติบโตขององคกร มุมมองด้านกระบวนการทํางานภายในองคกร และ
มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้รับบริการ)

ภาพ : แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของส�านักงานทะเบียน

แผนยุทธศาสตร์ SO Proud

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์เพื่ อการพั ฒนา 3 ด้าน

S
O
Proud

: Service
Excellence
: Organization
First

บริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ การบริ ห ารและการจั ด การด้ ว ย
องค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ทั น สมั ย ได้
มาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยยึดหลักการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
มุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทเพื่ อ องค์ ก ร

องค์ ก รก้ า วหน้ า มุ ่ งมั่ น
ศรัทธา ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า พัฒนาตนอย่างมืออาชีพ

ด้วยความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจในการเป็นผู้น�า
ด้านการบริการการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ SO Proud
มีทั้งหมด 11 กลยุทธ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

S:

Service
Excellence
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บริกำรที่เป็ นเลิศ
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กลยุทธ์

S1 (Accuracy + Traceability) พัฒนาฐาน
ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาให้มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
S2 (IT Infrastructure) พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริการทางการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีเสถียรภาพแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
S3 (ISO + SLA) พัฒนาและรักษาระดับมาตรฐาน
การท�างานให้มีประสิทธิภาพตามข้อตกลงใน
การให้บริการ (Service Level Agreement :
SLA)
S4 (PR) พัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
S5 (Ofﬁce 24/7 + MIS) พัฒนาระบบการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายแบบ Realtime
เพื่อตอบสนองตาม Life Style เฉพาะบุคคล
(Personalized Service)

ประเด็นยุทธศาสตร์

O:

Organization
First
่ ่มเทเพื่ อองค์กร
มุ่งมันทุ

Proud
ด้วยควำมภำคภูมิใจ

กลยุทธ์

O1 (Master Plan + Lean) บูรณาการการ
ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
O2 (HRM & HRD) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ความรู ้ ค วามสามารถและปั จ จั ย แวดล้ อ มที่
เอื้อต่อการสร้างทัศนคติที่ดีในการท�างาน
O3 (Professional) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรจนพัฒนา
ตนเองเป็นบุคลากรมืออาชีพเพื่อให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
P1 (Innovation) มีกระบวนการสร้างนวัตกรรม
รูปแบบใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการและ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
P2 (KM + MOU) สร้างเครือข่ายงานทะเบียน
ทางการศึกษาเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
P3 (Benchmark) สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
องค์ ก รโดยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ เ กิ ด การ
บริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าในการ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นงานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาใน
ประเทศไทย
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ทิศทางการพัฒนาสำานักงานทะเบียนนักศึกษา ในปีงบประมาณ 2564

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาได้ก�าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
SO Proud ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่ Service Excellence บริการที่เป็นเลิศ,
Organization First มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร, Proud ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้แก่ผรู้ บั บริการในมิตขิ อง ความถูกต้อง ความสะดวก และความรวดเร็ว ท�าให้ผรู้ บั บริการ
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทุนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงกระบวนการท�างาน การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร การสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ รองรับการให้บริการทีเ่ น้นรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก โดยทิศทางการพัฒนาของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วย
Service Excellence : บริการที่เป็นเลิศ

S

: Service Excellence
บริกำรที่เป็ นเลิศ

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ให้ความส�าคัญกับผูร้ บั บริการทุกกลุม่ เป้าหมายโดยค�านึง
ถึงความต้องการของผูร้ บั บริการเป็นส�าคัญ จากการส�ารวจความต้องการของผูร้ บั บริการและ

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของผู้รับบริการหรือที่เรียกว่าการค้นหา Pain
Point ว่าผู้รับบริการมีปัญหาอะไรจากการใช้บริการของส�านักงานทะเบียนนักศึกษาบ้าง
เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาและน�ามาแก้ไขให้ตรงจุด โดยมีรูปแบบการด�าเนินงาน
คือ ปรับปรุงการบริการทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และพัฒนารูปแบบการบริการใหม่
ที่ตอบสนองความต้องการตาม Lifestyle ของผู้รับบริการแบบ Real time จึงเปรียบเสมือน
เป็นการเปลีย่ นปัญหาของผูร้ บั บริการให้เป็นโอกาสในการพัฒนางานของส�านักงานทะเบียน
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยปรับรูปแบบการท�างานและการให้บริการ
“เน้นออนไลน์เป็นหลัก” เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการให้เพิ่มสูงขึ้น
Organization First : มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่ อองค์กร
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O

: Organization First
่ ่มเทเพื่ อองค์กร
มุ่งมันทุ

การบริหารจัดการภายในองคกร ที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าคุม้ ทุนและเกิดประโยชนสงู สุด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทัง้
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งผ่านการฝกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จน
กลายเป็นบุคลากรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญชํานาญการในงานที่ปฏิบัติ
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการลดต้นทุน/ทรัพยากร (ลดคน ลดงบประมาณ)
เพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
จึงได้กาํ หนดทิศทางการพัฒนาองคกรเพือ่ ให้สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยในเรือ่ งลดการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดยนํากระบวนการ Lean มาประยุกตใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของบุคลากรสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งในส่วนของการลด
เวลา ลดขั้นตอนการทํางาน และลดทรัพยากรที่ไม่จําเป็น (เน้นออนไลนเป็นหลัก) บุคลากร
สามารถทํางานได้หลากหลาย และทดแทนกันได้ รวมถึงทําให้สํานักงานทะเบียนนักศึกษารู้
ต้นทุนที่แท้จริง สามารถนําไปวางแผนการใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สัมพันธกับงบประมาณที่ได้
รับจัดสรรซึ่งมีแนวโน้มลดลงทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Proud : ด้วยความภาคภูมิใจ

Proud

ด้วยควำมภำคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจของบุคลากรสํานักงานทะเบียนนักศึกษา ที่เกิดจากการสร้างสรรค
ผลงานด้านนวัตกรรมจากการทํางานหรือการให้บริการ โดยประยุกตใช้กระบวนการ Lean
ในการสร้างผลงานด้านนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน การให้บริการรูปแบบ
ใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการขององคกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการสำาคัญตามแผนยุทธศาสตร์ SO Proud ปีงบประมาณ 2564
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S

S1 (Accuracy + Traceability)
พัฒนาฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา
ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน

:

Service
Excellence

บริการ
ที่เป็ นเลิศ

โครงการ

โครงการจั ด เก็ บ เอกสารสํ า หรั บ
การศึกษาเป็นอิเล็กทรอนิกส
กิ จ กรรมที่ 1 การจั ด เก็ บ เอกสาร
ส�าเร็จการศึกษาเป็นอิเล็กทรอนิกส์
เฟส 3
กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด เก็ บ เอกสาร
ประวัตินักศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูล
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 การจัดท�าเอกสารไม่
ส�าเร็จการศึกษา (ลาออก ให้ออก)
เป็นอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ Big Data เฟส 3

S2 (IT Infrastructure) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริการทางการศึกษา
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีเสถียรภาพแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน

โครงการบริหารความต่อเนือ่ ง (BCP)
กิจกรรมที่ 1 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)
กิ จ กรรมที่ 2 โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) และ Green REG

S3 (ISO + SLA) พัฒนาและรักษาระดับ
มาตรฐานการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
ตามข้อตกลงในการให้บริการ (Service
Level Agreement : SLA)

โครงการเสริ ม สร้ า งวิ ธี ก ารทํ า งาน
ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

S4 (PR) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและเพิ่ ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทตี่ อบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ
ของ สนท.

S5 (Ofﬁce 24/7 + MIS) พัฒนา
ระบบการให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้ครอบคลุม
ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งสะดวก
รวดเร็ว เข้าถึงง่ายแบบ Realtime เพือ่
ตอบสนองตาม Life Style เฉพาะบุคคล
(Personalized Service)

โครงการ Smart Chat Bot เฟส 3
โครงการปรับปรุงระบบให้บริการ
สําหรับเครือ่ งออกใบรับรองอัตโนมัติ
โครงการระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ
สํ า หรั บ วิ เ คราะห ข ้ อ คํ า ถามจาก
นักศึกษา (AI)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

O

O1 (Master Plan + Lean) บูรณา
การการใช้ ท รั พ ยากรในการบริ ห าร
จัดการอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ
สนท.
โครงการ Lean

มุ่งมั่นทุ่มเท
เพื่ อองค์กร

O2 (HRM & HRD) ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถและปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างทัศนคติที่ดี
ในการท�างาน

โครงการแผนแม่บทบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM Development Plan)
โครงการจัดท�าแผนและพัฒนาบุคลากร

O3 (Professional) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความรักความผูกพันต่อ
องค์กรจนพัฒนาตนเองเป็นบุคลากรมือ
อาชีพเพือ่ ให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง

โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

P1 (Innovation) มีกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมรูปแบบใหม่เพือ่ ยกระดับการ
ให้ บ ริ ก ารและการบริ ห ารจั ด การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ Proud Awards

P2 (KM + MOU) สร้างเครือข่ายงาน
ทะเบียนทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการจัดท�าองค์ความรูข้ อง สนท.

P3 (Benchmark) สร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ขี ององค์กรโดยส่งเสริมและพัฒนาให้
เกิ ด การบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ มุ ่ ง สู ่
การเป็นผู้น�าในการให้บริการด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาในประเทศไทย

โครงการเทียบเคียงความเป็นผู้น�า
งานทะเบียนในประเทศ

:
Organization
First

Proud
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

โครงการ

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปีงบประมาณ 2564 ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้ก�ำหนดเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนา คือ
“มีนวัตกรรมและเป็นผู้น�ำในประเทศ” โดยปีที่ผ่านมาส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVId-19) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและทั่วโลก จึงท�ำให้การด�ำเนินงานบางกิจกรรมมีการชะลอตัวหรือขยายเวลา
ออกไป แต่ทั้งนี้ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้มีการปรับแผนการด�ำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่ต้องบรรลุตามวิสัยทัศน์
ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

ประจ�ำปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์
(Objective)

ผู้น�ำในประเทศ

OFFICE OF THE REGISTRAR

เป็นศูนย์กลางการ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
ทะเบียนนักศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
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ผลลัพธ์หลัก
(Key Results)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (MOU)

ผลการ
ด�ำเนินงาน

หน่วยนับ

เป้าหมาย

อันดับ

TOP 3 ของ
เครือข่าย
MOU

N/A

วัตถุประสงค์
(Objective)

ผลลัพธ์หลัก
(Key Results)

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลการ
ด�ำเนินงาน

สร้ า งนวั ต กรรม นวั ต กรรมที่ ท� ำ ให้ เ ปลี่ ย นรู ป แบบการ
ในการให้บริการ ท�ำงาน/บริการ

ผลงาน

1

N/A

พั ฒ น า ก ล ไ ก ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
ในการขั บ เคลื่ อ น บุคลากรมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
องค์กร (บุคลากร) ในการขับเคลือ่ นองค์กร

ร้อยละ

70

85

ร้อยละ

85

79.25

รายงาน

1

1

ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และตรวจสอบย้อนกลับได้

ร้อยละ

100

99.96

โครงสร้ า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี มี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ
ของ สนท.

ร้อยละ

100

100

บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญ
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง

ข่าวสารถึงผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ

85

86.37

1

1

ผู ้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้
บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว แบบ Real time

ร้อยละ

85

100

ผู ้ เข้ า รั บ บริ ก ารหน้ า เคาน์ เ ตอร์ ข อง
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษามีจ�ำนวนลด
ลงตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

ร้อยละ

50
(ของจ�ำนวน
ผู้เข้ารับ
บริการใน
ปีงบประมาณ
2563)

N/A

การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนงานให้ มี การรับรอง
ประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
และ สตง.
จ� ำ นวนมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ มหาวิทยาลัย
ตกลงความร่วมมือเครือข่ายส�ำนักงาน
ทะเบียน (MOU)

5

N/A

จ�ำนวนผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้

2

1

REG Annual Report 2021

ผลงาน

49

Satisfaction of

Registrar

TU

ส� ำ นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ ด� ำ เนิ น
การส� ำรวจความพึ งพอใจของนั ก ศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ติดต่อกันมา
อย่างต่อเนื่องเพื่ อน�ำไปพั ฒนาคุณภาพการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 3
่ นรูปแบบ
จากสถานการณ์โควิด 19 จึงได้เปลีย
การส�ำรวจผูใ้ ช้บริการ จากการใช้แบบสอบถาม
ภาคสนาม เป็ น ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข อง
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทัง
้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลา 90 วัน มีจ�ำนวน
ผู้ตอบแบบส�ำรวจทัง
้ สิ้น 112 คน

พบว่ า ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจรวมต่ อ การ
ให้บริการและรูปแบบการบริการอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่
3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 เพิม่ ขึน้ จากปีการศึกษา 2562
ทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจรวมร้อยละ 74.00 เป็นความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ และรูปแบบการบริการของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็น
ร้อยละ 72.20 และค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00
ตามล�ำดับ
เมือ่ พิจารณาความพึงพอใจจากการส�ำรวจความพึง
พอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่เทียบกับผู้ที่เคยใช้
บริการแต่ละงานบริการของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 74.60 โดยมีความ
พึงพอใจที่เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคเหมือน
กันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติมากที่สุดร้อยละ 76.40 (ค่าเฉลี่ย
3.82) มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามเอาใจใส่
กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการน้อยที่สุดร้อยละ 71.40
(ค่าเฉลี่ย 3.57)
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่เรื่องมี
ความรู้ ความสามารถ ความเชือ่ ถือ เข้าใจในงานทีท่ ำ� เป็น
อย่างดี งานบริการเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
มากที่สุด คิดเป็น 3.96 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น
ร้อยละ 79.20 และมีความพึงพอใจเจ้าหน้าทีเ่ รือ่ งมีความ

เอาใจใส่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ งานบริการ
เกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอน น้อยที่สุด คิดเป็น 3.34
จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น ร้อยละ 66.80 สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่ระบุว่าการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ และ เจ้าหน้าที่ที่
รับเรื่องทางโทรศัพท์ ให้มีความสุภาพ ใส่ใจ นอกจาก
ตอบรับ น่าจะมีค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการให้ด้วย
ผู้ตอบแบบส�ำรวจความพึงพอใจได้ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการรับบริการ และรูปแบบการบริการของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่หน้า
เคาน์เตอร์ และ เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั เรือ่ งทางโทรศัพท์ ให้มคี วาม
สุภาพ ใส่ใจ นอกจากตอบรับ น่าจะมีค�ำแนะน�ำในการ
ด�ำเนินการให้ด้วย (11)
2. ระบบล่มบ่อย ไม่เสถียร โดยเฉพาะช่วงเวลาของ
การลงทะเบียน (9)
3. การชี้แจง ประกาศขั้นตอนต่าง ๆ ให้มีความ
ชัดเจน หลากหลายช่องทาง (4)
4. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สวยงาม ทันสมัยมากขึน้ (4)
5. ควรมีป้ายน�ำทางบอกต�ำแหน่งของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา (2)
6. ตู้ ADM เสียบ่อย จ่ายเงินยาก (2)
7. Mobile app ข้อมูลไม่อพั เดท หากควบรวมกับ
TU GREATS ไปเลย เพื่อลดความซ�้ำซ้อน (1)

สำ �นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ กษา

รายงานประจำ�ปี 2564

งบประมาณ (Budget)
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

แบบออนไลน์เกือบตลอดทัง้ ปีงบประมาณ แต่ผบู้ ริหารก็มกี ารติดตาม
และเร่งรัดการด�าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนที่ก�าหนด

ผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2564 เทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายภาระงานยุทธศาสตร์
B12
รายงานประจําป
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ทัง้ ทีใ่ นปีงบประมาณ 2564 มีการด�าเนินกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์เกือบตลอดทัง้ ปีงบประมาณ ต้องปรับการด�าเนินงาน
ผลการใช
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่ก�าหนดไว้
งท�งาบประมาณ
ให้มีการใช้2564
จ่ายงบประมาณ
หรับโครงการส�
ญ เช่าเนินนงานให
โครงการด้
สารสนเทศที
่ การเรงรัดใหการดํา
ปส�งาบประมาณ
ตองปรัาบคัการดํ
สอดคลานเทคโนโลยี
องกับสถานการณ
ทุกโครงการมี
ผลการใช
จ

า
ยงบประมาณประจํ
า
ป
ง
บประมาณ
2564
เที
ย
บกั
บ
ป
ง
บประมาณ
2563
สั
วนของคาใชจายภา
รองรั่กบําต่หนดไว
อการใช้จึงงานของผู
ร้ บั บริจากยงบประมาณสํ
ารต่างๆ โครงการเสริ
มสร้างวิาคัธกญี ารเชนดสโครงการด
แผนที
ทําใหมีการใช
าหรับโครงการสํ
านเทคโ
ยุทท�
ธศาสตร
อยละ 10มาตรฐาน
ทั้งที่ในปงบประมาณ
2564 มีการดํ
นกิจกรรมรู
างานทีเพิ่ถ่มูกขึต้้นอรงและได้
(ISO 9001:2015)
ที่มาีกเนิารผลั
กดันปแบบออนไลนเกือบตล
รองรับตอการใชงานของผูรับบริการตางๆ โครงการเสริมสรางวิธีการทํางานที่ถูกตองและไดมาตรฐาน
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ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาได้รบั งบประมาณจาก 2 แหล่งที่
เป็นหลัก คือ 1) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ
เปรียบเทียบสัดส่วนรายรับ รายจ่าย
Block Grant) แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตามภาระงาน
ป�งบประมาณ 2563 - 2564 จากทุกแหล่งงบประมาณ
ประจ�า และตามแผนยุทธศาสตร์ และ 2) งบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณของส�านักงานอธิการบดี
B12
รายงานประจําปงบประมาณ 2564 B12
รายงานประจําปงบประมาณ 2564
ในปีงบประมาณ 2564 ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รบั งบ
ประมาณทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณเปรี2563
อยละ
ยบเทียบสัดสร้วนรายรั
บ รายจ77
าย ปงบประมาณเปรี
25ย63
บเที- ย2564
บสัดสจากทุ
วนรายรั
กแหล
บ รายจ
งงบประมาณ
าย ปงบประมาณ 2563 - 2564 จากทุกแหลงงบประมาณ
แต่หากพิจารณาแต่ละแหล่งจะพบว่า งบประมาณในส่วนของ
Block Grant จะลงลดตามสัดส่วนทีม่ หาวิทยาลัยจัดสรรให้ ร้อยละ 10
จึงท�าให้สา� นักงานทะเบียนนักศึกษาต้องขออนุมตั ใิ ช้เงินสะสมของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา เพือ่ ให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานตาม
พันธกิจ และได้มีการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของงบ
ประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก มธ. เพื่อด�าเนินการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของมหาวิทยาลัย นโยบายของผู้บริหาร จึงท�าให้
ทํางานซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหคําแนะนํา และอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง
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งบประมาณทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 180 ซึง่ เป็นค่าใช้ในการด�าเนินงาน
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ด้านงานปริญญาบัตร และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการ เป็น ภาระงานประจ�าและภาระงานยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นดังนี้
ในปีงในป
บประมาณ
เนินนงานของงบลงทุ
งานของงบ นเพิ่มขึ้น โดย
งบประมาณ2564
2564มีมีกการด�
ารดําาเนิ
ทางการศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รการเบิ
บั การจั
ดรวมประมาณ
ทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ของสํ
า
นั
ก
งานทะเบี
ย
นนั
ก
ศึ
ก
ษา
กจายงบประมาณของสํ
านักงานทะเบียเปรี
นแบการเบิ
งออกเป
ก
จ
น
า
ยงบประมาณของสํ
ภาระงานประจํ
า
และภาระงานยุ
า
นั
ก
งานทะเบี
ท
ย
ธศาสตร
นแบ
ง
ออกเป
น
ภาระงานประจํ
า
และภาระงานยุ
ท
ธศาสตร
ยบเทียบสัดส่วนรายจ่าย ป�งบประมาณ 2563 - 2564
ลงทุสนวเพินใหญ
่ ม ขึ้ นจ ะเป
โดยส่
ว นใหญ่ จ ะเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์
น ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ทั้ ง Hardware และ
โดยแบงเปนดังนี้
โดยแบงเปนดังนีเฉพาะงบประมาณรายจ่
้
31 ล้านบาท
ายจากรายได้หน่วยงาน
ในปงบประมาณ
มีการดําเนินงานของงบลงทุ
นเพิ่มขึ้น โดย
คอมพิ
วเตอร์ 2564
ทั้ง Hardware
และ Software
เปรียบเทียบสั
ดสวนรายจเพิ
าย่มปงขึบประมาณ
ยบเทีเฉพาะงบประมาณรายจ
ยGrant)
บสัดสวนรายจและเงิ
าย ปงบประมาณ
25ห63นว-ยงาน
63 เปรี
- 2564
ายจากรายได
2564 เฉพาะงบประมาณรายจ
ายจากรายได
ยงาน
Software เพื่ อ รองรั บ การให บ ริ ก ารทั้ ง ภายนอกและภายใน
นสะสมของสำ
านักงานทะเบีย
นนักศึหกนวษา
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
2564
้น 25(Block
เพื
รองรัจบะเป
การให้
้งภายนอกและภายใน
ส ว่อนใหญ
น ครุบภริั ณกฑารทั
ค อมพิ
ว เตอร ทั้ ง Hardware และ
กศึกGrant
ษา ) และเงินสะสมของสํานักงานทะเบี
ศึกษา
(Block Grant) และเงินสะสมของสํานักงานทะเบียนนั
(Block
หนวยย:นนั
ลากนบาท
หนวย : ลานบาท
: หนวยเทากับลานบาท
ร้ อ ยละ 103 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ง บประมาณ 2563 เพราะได้ รั บ
มหาวิ
ทยาลั
Software
เพื่ อยรองรั บ การให บ ริ ก ารทั้ ง ภายนอกและภายใน
งบปงบประมาณ 2563
งบปงบประมาณ 2564
และได มี ก ารปรั บ ปรุ ง สถานที่ ภู มิ ทั ศ น ร อบอาคารสํ า นั ก งาน
งบประมาณสนับสนุนจาก มธ. ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องด�าเนินการ
อย่างเร่งด่วนและให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด และการเบิกจ่าย
และได้
มทะเบี
กี มารปรั
บปรุ
่ ภู่ ภูมมทิ ิ ทศั ั ศให
น์นรรเหมาะสมกั
อบอาคาร
ยนนั
กบศึปรุงกสถานที
ษา
โรงจอดรถ
และได
ี ก ารปรั
ง สถานที
อบอาคารสํบาการใช
นั ก งานงาน อํานวย
SO Pround, 1.96,
SO Pround, 3.68,
18%
28%
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แต่หากพิจารณาเฉพาะ
ส� า นัทะเบี
ก งานทะเบี
ย นนั
การที
ษา
โรงจอดรถ
ความสะดวกให
กับผูกพศึิกให
่นั่งรถวี
ลบแชร
ยนนักศึกษา โรงจอดรถ
เหมาะสมกั
การใชงาน อํานวย
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (Block Grant) และเงิน
ให้เหมาะสมกั
บ
การใช้
ง
าน
อ�
า
นวยความสะดวก
ความสะดวกใหกับผูพิการที่นั่งรถวีลแชร
สะสมของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา จะพบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ให้กับผู้พิการที่นั่งรถวีลแชร์
20 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของ
Rutine, 9.19 , Rutine,
82%
82%
Rutine,
72%
Rutine, 9.19
9.65 ,, 72%
Rutine, 9.65
9.65 ,, 72%
โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการด�าRutine,
เนิน9.19กิจ, 82%กรรมต่าง ๆ
ของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ท�าให้ต้องปรับรูปแบบการท�างาน
SO Pround, 1.96 ,
18%
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ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาเล็งเห็นความส�าคัญของ
การด�าเนินงานที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริการ และให้การปฏิบัติงานมีความเป็นเลิศ จึงได้
หารือกับทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถึงแนวทางการพัฒนา/ด�าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 และจาก
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 19
มีนาคม 2561 ก�าหนดให้ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาเข้า
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในปีการศึกษา 2561
ส่ ว นงานหนึ่ ง ในส� า นั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มที่กระบวนงานตามพันธกิจ
หลักของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา จ�านวน 3 กระบวนงาน

คือ 1. การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.การสนับสนุนเพื่อผลิตบัณฑิต และ 3.การขอเอกสาร
ทางการศึกษาและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน เห็นชอบให้ส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษาด�าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2015 เอง โดยให้วางแผนด้านงบประมาณเพื่อใช้ใน
การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา รวมถึ ง การด� า เนิ น การขอการรั บ รอง
คุณภาพไว้ให้อย่างเพียงพอ
ตลอดปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษาได้ด�าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจกับ

บุคลากร สร้างความเข้าใจถึงการด�าเนินงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ร่วมกันทบทวนกระบวนงาน
และจัดท�าเอกสารคุณภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน และได้ดา� เนินการขอรับการรับรองระบบการท�างาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ผ่านบริษัท เอส จี เอส
(ประเทศไทย) จ�ากัด โดยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
จนได้รับการรับรองระบบการท�างาน ตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้มคี วามเป็นเลิศ พัฒนากระบวน
งานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ต่อไป

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564
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ล�ำดับที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
12
13

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่งงาน

เบอร์ติดต่อ(ภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ สมภาร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
E-mail

cchainar@reg.tu.ac.th
1600

Somparn@reg.tu.ac.th

1601

tanatorn@reg.tu.ac.th

ส�ำนักงานเลขานุการ

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
1627
รักษาการในต�ำแหน่งเลขานุการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
1641
หัวหน้างานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ

boonpn@reg.tu.ac.th

นางกรกนก ประภาสโสภณ
1609
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัตินักศึกษา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นายกฤษณะ สุทธิกุล
1603
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายวินัย ตันธิกุล
1606
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน
นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
1607
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
1604
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.
1605
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ อยู่สุข
1626
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศิรนาถ สินทรัพย์
1608
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

kornkanok@reg.tu.ac.th

kchanana@reg.tu.ac.th

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

ล�ำดับที่

14
15
16
17
18
19
20

payu@reg.tu.ac.th

21

vinaitan@reg.tu.ac.th

22

aongnana@reg.tu.ac.th

23

songwutw@reg.tu.ac.th

24

supaluck@reg.tu.ac.th

25

ynuttawut@reg.tu.ac.th

26

siranart@reg.tu.ac.th

27
28

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่งงาน

เบอร์ติดต่อ(ภายใน)
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E-mail

งานทะเบียนและวัดผล

นางสุภาวดี ค�ำม่วง
1620
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ เวศวิทย์
1613
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
1614
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นางบังอร เย็นเป็นสุข
1615
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน
นางศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
1616
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปรียากร ป้อมสุวรรณ
1621
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง
1622
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรัชญา รุ่นมะลัง
1625
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
1611
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสมาภรณ์ แก้วท่าไม้
1619
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสันติ หงษ์ทอง
1623
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
1612
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปริศนา ไชยแสง
1618
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกนกพรรณพร ครองภูมินทร์
1610
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเทพฤทธิ์ พุทธรักษ์
1624
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ksupavad@reg.tu.ac.th
vchutham@reg.tu.ac.th
rsasima@reg.tu.ac.th
bang@reg.tu.ac.th
sasipra2@reg.tu.ac.th
preya@reg.tu.ac.th
areerat@reg.tu.ac.th
rachaya@reg.tu.ac.th
thondanee@reg.tu.ac.th
samaporn@reg.tu.ac.th
h_santi@reg.tu.ac.th
chutima@reg.tu.ac.th
prisana@reg.tu.ac.th
bkanok@reg.tu.ac.th
thepparit@reg.tu.ac.th

สำ �นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ กษา

รายชื่อบุคลากร
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รายชื่อบุคลากร
ล�ำดับที่
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31
32
33
34
35
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39
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่งงาน

สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ(ภายใน)

E-mail

งานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล�ำปาง และศูนย์พัทยา

นางอัศณี สงวนสุข
(81)2745
assanee@reg.tu.ac.th
หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล�ำปาง และศูนย์พัทยา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นางธมลวรรณ ปิ่นมณี
(81)3718
prah@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
(81)2742
rrungthi@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวปัทมา ภู่ทอง
(81)2743
pathama@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสิริพันธุ์ บัวดี
(81)2835
siripun@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกนกกาญจน์ เวชชกรรม
(81)3717
kanok.v@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจุฑาภัค จงดี
(81)2744
kjongdee@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเทอดพงศ์ เพชรศิริ
(81)3716
terdpong@reg.tu.ac.th
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานแผนและบริหารส�ำนักงานทะเบียน

นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้างานแผนและบริหารส�ำนักงานทะเบียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวคณิตา ซองศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ำรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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ล�ำดับที่

42
43
44
45
46
47
48
49
50

1645

sariya@reg.tu.ac.th

1646

sduangpo@reg.tu.ac.th

52

1649

stheerar@reg.tu.ac.th

53

1648

kanitta@reg.tu.ac.th

54

1658

taraporn.wo@reg.tu.ac.th

55

51

ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่งงาน

นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
นางสาวทองยุ่น มธุรส
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
นางขวัญกมล ทองเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศิรินันท์ กันนิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายก่อเกียรติ พรหมขจร
พนักงานขับรถยนต์ 
นางหิรัณยา หนูสาท
พนักงานบริการ

เบอร์ติดต่อ(ภายใน)

E-mail

1642

darrut@reg.tu.ac.th

1643

mtongyoo@reg.tu.ac.th

1654

jkwan@reg.tu.ac.th

1644

dsirinan@reg.tu.ac.th

1657

jp-tip@reg.tu.ac.th

1655

pkhrokia@reg.tu.ac.th

1656

nhiranya@reg.tu.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
1628
suparat@reg.tu.ac.th
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นางวิมล สุทธิกุล
1629
swimon@reg.tu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นายจตุรงค์ เสาน้อย
1630
tum-it@reg.tu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นายกฤษณ์ เรืองชัย
1632
krit@reg.tu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
1651
chomparw@reg.tu.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายเสกสันต์ อ�ำนวยพานิช
1652
a_seksan@reg.tu.ac.th
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ
1640
samporn@reg.tu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการ

และรองผู้อำานวยการ

01

02

03

55

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

เลขานุการ

และหัวหน้างานทั่วไป
05

04
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14
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29

06

37

49

งานทะเบียน
ประวัตินักศึกษา

10
07

09
08

11

12

13

57

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

งานทะเบียน
และวัดผล
17
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15

16

22
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19

18

20

23

24

25

26

27

21

28

งานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์ท่ำพระจันทร์ ศูนย์ล�ำปำง และศูนย์พัทยำ

30

31

32

35
33

34

36

59

สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

งานแผนและบริหาร
สำานักงานทะเบียน
41
39
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38

44
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42

43

40

45

46

47

48

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
่
และสือสารองค์
กร

54

50
51

52

53

55
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สำ �นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ กษ�

รายงานประจำาปี 2564

ศูนย์ท่าพระจันทร์

OFFICE OF THE REGISTRAR

ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 อาคารสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท 02-564-4441-79 โทรสาร 02-564-4549
Website
https://www.reg.tu.ac.th
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Fanpage Facebook :
ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ มธ.

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

โทรศัพท 02-613-3333 โทรสาร 02-226-6740
LINE :
@tu-Registrar

