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ใสใจ เต็มใจทุกบร�การ

เพ�่อทุกคน

(รองศาสตราจารย ดร. ธีร เจียศิริพงษกุล)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำ� เนินงำน
เข้ำสู่ปีที่ 33 และพร้อมพัฒนำกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ก้ำวสู่กำรเป็นส�ำนักทะเบียนต้นแบบ ตำมที่ผมได้
ตั้งเป้ำหมำยไว้ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
มีภำรกิจในกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์
ศิษย์เก่ำ หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ตลอดจน
บุ ค คลและหน่ ว ยงำนภำยนอกบนพื้ น ฐำนของ
ควำมถูกต้อง รวดเร็ว โดยค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล
ในด้ำนข้อมูลและกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่มในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. กำรบริหำรข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนกำร
ศึกษำ (Academic Records) ในด้ำนกำรจัดเก็บ
กำรรักษำและกำรบริกำรข้อมูลที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ตั้งแต่แรกเข้ำจนกระทั่ง
ส�ำเร็จกำรศึกษำ
2. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน รวมถึง กำรลงทะเบียนของนักศึกษำ
กำรจัดตำรำงสอน ตำรำงสอบ ห้องเรียน เป็นต้น
3. กำรจัดกำรกระบวนกำรคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำต่อ ทีม่ คี วำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ควำมต้ อ งกำรของคณะ และเป้ ำ หมำยของ
มหำวิทยำลัย

4. กำรจั ด กำรระบบกำรรั บ และคื น ค่ ำ
ธรรมเนียมทำงกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
5. กำรดูแล ให้ค�ำปรึกษำ และให้ข้อเสนอ
แนะ เกีย่ วกับกำรปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำใน
ทุกระดับปริญญำ
6. กำรให้ บ ริ ก ำรอื่ น ตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย เช่น กำรรับจัดสอบให้หน่วยงำน
ภำยนอก กำรจั ด ท� ำ Web Blog ศู น ย์ ข ้ อ มู ล
แหล่งงำน เป็นต้น
โดยมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรทุก ๆ ด้ำน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรสนับสนุนกำรบริหำรให้เกิดควำมคล่องตัว
รวมกับกำรใช้หลักธรรมำภิบำล และหลักกำรมี
ส่วนร่วม เพือ่ ให้กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล บรรลุผลตำมเป้ำประสงค์สูงสุด
ของหน่ ว ยงำนและของมหำวิ ท ยำลั ย ปั จ จุ บั น
ส�ำนักทะเบียนฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
และผู ้ บ ริ ห ำร โดยมี ร องผู ้ อ� ำ นวยกำร 2 ท่ ำ น
เข้ำมำช่วยบริหำรงำน และในอนำคตฝ่ำยต่ำงๆ
ในส�ำนักทะเบียนฯ ก็จะต้องมีกำรปรับเปลีย่ นระบบ
กำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
และกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักทะเบียนฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้
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งานทะเบียนของสํานักทะเบียนฯ

ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพ�่อตอบสนองตอความตองการ
ของประชาคมธรรมศาสตร

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดามพเมษ บุณยะเวศ )
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทะเบียนและสำรสนเทศ
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แนวทางการต่อยอดระบบงานทะเบียน
และสารสนเทศ ของส�นักทะเบียนฯ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ พั น ธกิ จ ของส� ำ นั ก ทะเบี ย นฯ
กำรด� ำ เนิ น งำนของฝ่ ำ ยทะเบี ย นและสำรสนเทศ
ยังสำนต่อค่ำนิยมองค์กร MASS และ REG MASS ตลอดจน
กำรปฏิบัติแผนกำรด�ำเนินงำนและยุทธศำสตร์ของ
ผู้อ�ำนวยกำรที่มุ่งให้ส�ำนักทะเบียนฯ เป็นผู้น�ำในระบบ
งำนทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ มีควำมเป็นเลิศ
ในกำรให้ บ ริ ก ำรตำมมำตรฐำนสำกล ภำยใต้ ห ลั ก
ธรรมำภิ บ ำลและควำมเป็ น ธรรมศำสตร์ แ ล้ ว นั้ น
ด้ำนงำนทะเบียนของส�ำนักทะเบียนฯ ต้องพัฒนำอย่ำง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำคม
ธรรมศำสตร์ ด้ำนสำรสนเทศของส�ำนักทะเบียนฯ
ต้องพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ท�ำให้พึ่งพำตนเองได้
ให้มำกยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำคมธรรมศำสตร์
รูปแบบระบบงานทะเบียนและสารสนเทศ
ของส�นักทะเบียนฯ ในอนาคต
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ถือเป็นกลไกส่วน
หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นให้ ม หำวิ ท ยำลั ย
ธรรมศำสตร์ได้ด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุตำมพันธกิจต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัย และกำรที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เปลี่ยนสภำพจำกส่วนรำชกำรไปเป็นมหำวิทยำลัย
ในก� ำ กั บ เพื่ อ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม กำรปฏิ บั ติ ง ำน
ของมหำวิ ท ยำลั ย ให้ มี ค วำมเป็ น อิ ส ระ คล่ อ งตั ว

มีประสิทธิภำพ เพือ่ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรนัน้ ในส่วน
งำนทะเบี ย นและสำรสนเทศของส� ำ นั ก ทะเบี ย นฯ
จะต้องด�ำเนินกำรให้สอดรับกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรแก่ นักศึกษำ คณำจำรย์
คณะ หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ศิษย์เก่ำ ตลอด
จนถึงบุคคลและหน่วยงำนภำยนอก
ในอนำคต มหำวิทยำลัยมีแผนในกำรปรับระบบ
ฐำนข้อมูลและกำรบริกำรข้อมูล ให้มคี วำมเป็นเอกภำพ
มำกขึ้น ทั้งทำงด้ำนรูปแบบและด้ำนเทคโนโลยี ทั้งนี้
เพือ่ ให้กำรบริกำรของมหำวิทยำลัยมีประสิทธิภำพและ
มีประสิทธิผลมำกขึ้น ส�ำนักทะเบียนฯ มีควำมจ�ำเป็น
ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกระบวนกำรท� ำ งำนให้
สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ดงั กล่ำว ตลอดจนกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
จำกวิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์
สูก่ ำรเป็นสถำบันวิชำกำรชัน้ น�ำของเอเชีย และกำรมำถึง
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ระบบงำนทะเบียน
และสำรสนเทศต้องรองรับและสนับสนุนกำรด�ำเนิน
งำนของคณะและวิทยำลัยต่ำงๆ ในหลักสูตรหลำก
หลำยมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรวิชำชีพเฉพำะ
หลักสูตรสหวิท ยำกำรหลักสูตรภำษำอัง กฤษ หรือ
หลักสูตรนำนำชำติ ตลอดจนหลักสูตรควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ
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ตองพัฒนาเขา ใหเขา
สามารถพัฒนางานของเขา
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

( อาจารยเสาวธาร โพธิ์กลัด )
รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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การจัดระบบงาน และระบบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส�นักทะเบียนฯ ในอนาคต
กำรจัดระบบงำนและกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของ
บุคลำกรส�ำนักทะเบียนฯ ในอนำคต อำจจะมีสองถึงสำม
เรื่องที่คิดว่ำส�ำคัญ และน่ำจะมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง เรื่องแรกคือ มุ่งเน้นให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จำกระบบงำนหรือ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของ
ส�ำนักทะเบียนฯ สำมำรถตอบสนองต่อพันธกิจของ
ส�ำนักทะเบียนฯ ตลอดจนวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และ
แนวทำงกำรบริหำรของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนฯ
คือ เป็นไปได้ว่ำกำรพิจำรณำ กำรก�ำหนดตัวชี้วัดต่ำง ๆ
อำจจะต้ อ งมี ก ำรทบทวนและก� ำ หนดใหม่ เพื่ อ ให้
สำมำรถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง จำกกำร
ปฏิบัติงำนโดยไม่ท�ำให้เกิดควำมรู้สึก “เป็นภำระ” ของ
ผู้ปฏิบัติงำน แต่ยังคงไว้ซึ่งควำมท้ำทำย และก่อให้เกิด
กำรพัฒนำทั้งตัวผู้ปฏิบัติงำนและองค์กร เรื่องที่สอง
เป็ น ประเด็ น ที่ ตั้ ง ใจและมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ระบบงำนในส่วนด้ำ นกำรวำงแผนและกำรบริห ำรฯ
โดยเฉพำะ คือ กำรจัดระบบงำนและบุคลำกร ที่ปฏิบัติ
งำนให้สอดคล้องกับภำระงำนตำมโครงสร้ำงที่แท้จริง
โดยยั ง ให้ ค วำมส� ำ คั ญ กั บ บริ บ ทและธรรมชำติ ข อง
ควำมเป็นส�ำนักทะเบียนฯ มธ. เพื่อให้กำรขับเคลื่อน
งำนต่ำง ๆ ของส�ำนักทะเบียนฯ สำมำรถเป็นไปได้อย่ำง
รำบรื่นในลักษณะที่ ถูกงำน ถูกช่อง(ทำง) และถูกคน

แนวทางการพัฒนาทรัพยากร และศักยภาพ
บุคลากร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
จำกทีไ่ ด้เรียนในเบือ้ งต้นว่ำ มีควำมตัง้ ใจอย่ำงยิง่ ที่
จะพัฒนำให้ผลลัพธ์จำกระบบงำนและกำรปฏิบัติงำน
สำมำรถตอบสนองต่อพันธกิจของส�ำนักทะเบียนฯ รวมทัง้
กำรปรับเปลีย่ นในส่วนของระบบงำนและกำรปฏิบตั งิ ำน
ให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ฉะนั้นประเด็น
ที่ส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นไป
อย่ ำ งมี สั ม ฤทธิ์ ผ ลสู ง สุ ด คื อ “บุ ค ลำกร” จะต้ อ งมี
ศักยภำพเพียงพอที่สำมำรถหนุนเสริมให้ระบบต่ำง ๆ
เกิ ดกำรขั บเคลื่ อ นไปได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ ดั ง นั้ น
แนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรทีต่ งั้ ใจไว้ คือ “ต้องพัฒนำ
เขำ ให้เขำสำมำรถพัฒนำงำนของเขำให้มีประสิทธิภำพ
มำกที่สุด” ในที่นี้หมำยควำมว่ำ ไม่ว่ำบุคลำกรที่ปฏิบัติ
งำนส่วนใดก็ตำมของส�ำนักทะเบียนฯ หำกต้องกำร
พัฒนำตนเอง ทัง้ กำรเพิม่ พูนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิภำพใน กำรปฏิบัติงำน
ทัง้ ในเรือ่ งทีต่ รงกับภำระงำนทีป่ ฏิบตั โิ ดยตรง หรือภำระ
งำนขององค์กร บุคลำกรสำมำรถขอรับงบประมำณ
สนับสนุนได้ทนั ที จ�ำนวนมำกน้อยอย่ำงไรเรำมำพิจำรณำ
ร่วมกัน ถ้ำพิจำรณำแล้วไม่เหลือบ่ำกว่ำแรง ทีง่ บประมำณ
ที่มี เรำยินดีสนับสนุนให้ได้ไปทุกคน แต่อำจจะต้องมี
ข้อแม้ใหญ่ ๆ สักหน่อยว่ำเรำส่งคุณไปพัฒนำตนเองแล้ว
เรำขอให้คุณกลับมำพัฒนำส�ำนักทะเบียนฯ ด้วย จะใช้
เวลำสั้นยำวในกำรกลับมำพัฒนำเท่ำไหร่นั้นคงไม่ว่ำกัน
เพี ย งอยำกให้ บุ ค ลำกรทุ ก คนตระหนั ก ร่ ว มกั น ว่ ำ
ส�ำนักทะเบียนฯ ก็เป็นเสมือนบ้ำนที่สร้ำงให้พวกเรำ
เติบโต มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ มีควำมมั่นคงในอำชีพ
และชีวิต ขอให้คุณรักบ้ำนหลังนี้เท่ำที่บ้ำนหลังนี้รักคุณ
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รองผู
อ
้
ำ
�
นวยกำร
รองผูห้อำรทรั�ำนวยการ
ฝ่ำยวำงแผนและบริ
พยำกรบุคคล
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p05 บทสัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการ
p07
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ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
บทสัมภาษณ์รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล
สารบัญ/คณะผู้จัดท�ำ

• แนะน�ำส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

p10 ประวัติส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
p15 ปณิธาน/ปรัชญา
p16 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
p17 โครงสร้างส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
• Modern : ก้าวล�้ำ น�ำสมัย
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p22 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
p25 คณะกรรมการจัดท�ำองค์ความรู้
p27 คณะกรรมการจัดงานสัมมนาประจ�ำปี
p29 คณะกรรมการสวัสดิการ
p32 แผนการด�ำเนินงาน
p36 กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
p38 แผนงานส�ำคัญในอนาคต
p45 ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษา
p46
p47

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
งบประมาณ

• Accruracy : ถูกต้อง เชื่อถือได้

p19 คณะกรรมการด�ำเนินงาน
p20 คณะกรรมการประจ�ำ

p50 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
p58 ผลการประเมินตนเอง
p61 คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

p21

• Smart : สะดวก เข้าถึงง่าย

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
คณะกรรมการบริหาร
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• Smile : ใส่ ใจ และเปนมิตร

p70 ความพึงพอใจผู้รับบริการ
p74 ประมวลภาพกิจกรรม
• บุคลำกร ส�ำนักทะเบียน

p84 ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล
p85 รองผู้อ�านวยการ
p86
p87
p88
p89
p90
p91
p92
p93
p94
p95
p96

ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยกรบุคคล
ภาพรวมจ�านวนบุคลากร
วุฒิการศึกษาบุคลากร
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
ฝ่ายประมวลข้อมูล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ธี ร  เจี ย ศิ ริ พ งษ กุ ล ผู  อํ า นวยการ,
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดามพเมษ บุณยะเวศ รองผูอํานวยการ
ฝ า ยบริ หารงานทะเบี ยนและสารสนเทศ, อาจารย เสาวธาร
โพธิ์กลัด รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหารทรัพยากร
บุคคล, นางกาญจนา โพบุญเรือง หัวหนาฝายรับเขาศึกษา,
นางสาวสุวดี เมฆา หัวหนาฝายทะเบียนประวัติและหนังสือ
สําคัญ, นายสุนทร แกวไชย รักษาการหัวหนาฝายทะเบียนและ
ประมวลผล 1, นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ หัวหนาฝายทะเบียน
และประมวลผล 2, นางอัศณี สงวนสุข หัวหนาฝายทะเบียน
และประมวลผล ท า พระจั น ทร , นางชนานาถ เค า ชาติ ช าย
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป, นางสาวบุญจิรา ภูเงิน รักษาการ
หัวหนาฝายประมวลขอมูล
บรรณาธิการ
นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหนาฝายยุทธศาสตรและประเมินผล
ผูชวยบรรณาธิการ
นายเสกสันต อํานวยพานิช นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
กองบรรณาธิการ
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,
นางสาวธี ร ารั ต น สุ ท ธิ พ งศ นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผน
ปฏิบัติการ, นางสาวคณิตา ซองศิริ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิ บั ติ ก าร, นางสาวทราภรณ วรกุ ล ดํ า รง นั ก วิ ช าการ
ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร, นางสาวพั ช ราพรณ ศรี เ พี ย งจั น ทร
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
พิมพที่
นิ ติ ธ รรมการพิ ม พ 7/582 หมู  5 ต.บางใหญ อ.บางใหญ
จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท 0-2403-4567, 0-2449-2525
E-mail : niti2512@hotmail.com
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ประวัติความเปนมา
ส�านักทะเบียนและประมวลผล

พ

ระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตรและ
กำรเมือง 2476 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
ชุดหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย” ซึ่ง
มีหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
และภำยในมหำวิทยำลัยยังมีหน่วยงำนต่ำง ๆ ท�ำงำน
ในด้ำนธุรกำร บริกำรทำงวิชำกำร เรียกว่ำ แผนก
ต่ำงๆ คือ
1. แผนกจัดท�าต�ารา
2. แผนกห้องสมุด
3. แผนกกลาง
4. แผนกบัญชี
5. แผนกทะเบียนและสอบไล่
6. แผนกค�าสอน
แผนกทะเบียนและสอบไล่ จึงเป็นหน่วยงานทีเ่ กิดขึน้
มาพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัย มีหน้าที่เก็บรักษาใบ
สมัครและข้อมูลนักศึกษา เมือ่ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวม
ทัง้ ท�าหน้าทีต่ รวจสอบการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ค่าสมัครสอบ
ของนักศึกษา
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
มาตรา 23 ก�าหนดให้เลขาธิการมหาวิทยาลัย ท�าหน้าที่เป็น
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย และมีหน้าที่ช่วยอธิการบดีใน
ฝายธุรการทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับคณะและ
แผนกต่าง ๆ รวมทัง้ การควบคุมแผนกทะเบียนและสถิตขิ อง
นักศึกษา
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ส่ ว นการรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษาและการ
ออกหนังสือส�ำคัญเมื่อส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทุกคณะเป็นงานของแผนกทะเบียนและสถิติ
ปีพ.ศ. 2513 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการ
ศึกษามาเป็นระบบหน่วยกิตเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ทุ ก สาขาวิ ช าเอกเลื อ กวิ ช าโทและวิ ช าเลื อ กเสรี
ได้ ต ามความต้ อ งการ ในการนี้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
หน่วยงานกลางประสานงานในด้านการจัดตาราง
บรรยาย รับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา บันทึก
และติ ด ตามผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคน
ตลอดจนการเสนอขออนุมัติปริญญา มหาวิทยาลัย
จึงตั้งหน่วยวัดผลการศึกษาขึ้น ตามมติที่ประชุม
คณบดี ในปีการศึกษา 2513

|

ปี 2504 ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง
การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2504 ให้แบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกเป็น 3 กอง และ
ให้กองเหล่านี้สังกัดในส�ำนักงานเลขาธิการ ได้แก่
กองกลาง กองบริการการศึกษา และกองห้องสมุด ซึง่
“แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา” เป็นหน่วยงาน
สังกัดกองกลาง
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนินการสอน
ในระบบเปอร์เซ็นต์ นักศึกษาคณะใดศึกษาวิชาทีเ่ ปิด
สอนในคณะนั้นจนส�ำเร็จการศึกษา การจัดตาราง
บรรยาย การรับสมัคร สอบไล่ ตลอดจนการค�ำนวณ
และบันทึกคะแนนเป็นภาระทีแ่ ต่ละคณะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
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ปีพ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยได้รวมหน่วยวัดผล
การศึกษา และแผนกทะเบียนและสถิติ เป็นงาน
ทะเบียนและวัดผลการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในกองบริการการศึกษา เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้องของการด�าเนินการ การขยายตัวของงานใน
ขณะนั้นมีมากขึ้นจากจ�านวนวิชาระดับปริญญาตรีที่
เปิดสอนในทุกคณะเพิม่ จาก 233 วิชา ในปีการศึกษา
2514 เป็น 1,024 วิชา ในปีการศึกษา 2522 การจัด
ตารางบรรยายและห้องบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาทุก
สาขาวิชาเอก เลือกเรียนวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้
ตามความต้องการและความถนัด ซึ่งมิใช่งานที่ง่าย
เลย รวมทั้งปริมาณงานในการให้บริการนักศึกษา
ระบบหน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษาเพิม่ จากเมือ่ เริม่
การศึกษาระบบหน่วยกิตมาก เช่น การบริการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
จดทะเบียนลักษณะวิชา การจัดห้องสอบและ
ทีน่ งั่ สอบ การบันทึกผลการสอบของนักศึกษา ปริมาณ
การออกหนังสือส�าคัญและใบรับรองชนิดต่าง ๆ
ปีพ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยจึงให้มกี ารปรับปรุง
โดยยกฐานะงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาขึน้ เป็น
ส�านักทะเบียนและประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ให้
เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการทางการศึกษาแก่
นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ปีพ.ศ. 2538 ส�านักทะเบียนและประมวลผล
ได้ปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อให้รับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยจัดตั้งฝ่ายสารสนเทศขึ้นอีกฝ่ายหนึ่ง
มีหน้าที่หลักเป็นศูนย์ข้อมูลของส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล ให้ บ ริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดท�าฐานข้อมูลศิษย์เก่า
เพื่อประโยชน์ด้าน “กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์” ของ
มหาวิทยาลัย
ปีพ.ศ. 2543 ส�านักทะเบียนและประมวลผลย้าย
ส�านักงานไปที่อาคารยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อรองรับการขยายการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปทีศ่ นู ย์รงั สิต
แต่ยงั คงเคาน์เตอร์บริการนักศึกษา ทีต่ กึ อเนกประสงค์
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ปีพ.ศ. 2550 ส�านักทะเบียนและประมวลผล
ได้แบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับสภาพ
การณ์และสภาพแวดล้อมด้านการปฏิรปู ระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
เปลีย่ นแปลงไป ไม่วา่ จะเป็นการให้ความส�าคัญระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. การเป็น
หน่วยสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
หรือ การเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นต้น จึงท�าให้ส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ออกเป็น 8 ฝ่าย โดยจ�าแนกการปรับ
เปลี่ยนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่มแรก ปรับขอบเขตหน้าที่ใหม่แต่คงชื่อ
ฝ่ายเดิม เพื่อให้ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น ได้แก่
ฝ่ายทะเบียนประวัตแิ ละหนังสือส�าคัญ ฝ่ายตรวจสอบ
และรับรองผลการศึกษา และฝ่ายประมวลข้อมูล
กลุ่มที่สอง ปรับขอบเขตหน้าที่พร้อมเปลี่ยนชื่อ
ฝ่ายใหม่ จากฝ่ายสารสนเทศเดิม และปรับชือ่ ใหม่มา
เป็นฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์
กลุ่มที่สาม รวมฝ่าย ที่เป็นกลุ่มงานเดียวกัน
เข้าด้วยกันเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดอันเกิดมาจาก
การประสานงานระหว่างฝ่าย โดยรวมฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล ศูนย์รงั สิต เข้ามาอยูใ่ นฝ่ายทะเบียน
ศึกษา
กลุ่มที่สี่ เกิดฝ่ายใหม่ คือ ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ท่าพระจันทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่
ครบวงจรแก่ผู้รับบริการที่ท่าพระจันทร์ โดยไม่ต้อง
เดินทางมาที่รังสิต
กลุม่ ทีห่ า้ แยกฝ่ายใหม่ออกมาจากส�านักงาน
เลขานุการ เกิดฝ่ายใหม่ 2 ฝ่าย ด้วยกัน ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานทัว่ ไป และฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
สุดท้าย ยุบฝ่าย รับเข้าศึกษา โดยกระจาย
งานรับเข้าศึกษาให้กับทุกฝ่าย เนื่องจากมีลักษณะ
งานที่เป็นฤดูกาล คือ จะมีงานเป็นช่วงๆ แต่งานใน
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แต่ละช่วงจะเป็นงานทีค่ อ่ นข้างหนัก ต้องมีการจัดตัง้
ผูร้ บั ผิดชอบเข้าร่วมงานหลายฝ่าย เพือ่ แก้ปญ
ั หาการ
มีภาระงานมากในบางช่วงจนท�าไม่ทัน และมีภาระ
งานน้อยในบางช่วงของฝ่ายรับเข้าศึกษาเดิม
โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ ป รั บ โครงสร้ า งการ
แบ่ ง ส่ ว นราชการอย่ า งเป็ นทางการ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2552
ปีพ.ศ. 2553 ส�านักทะเบียนและประมวลผล
ได้มีการทบทวนภารกิจหลักในการบริหารงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของข้าราชการอย่าง
ต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงเป็นจุดส�าคัญทีท่ า� ให้เกิดแนวคิดใน
การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการ
ภายในใหม่ โดยในระยะแรกเป็นการทดลองปฏิบัติ
งานตามภารกิจใหม่ หลังจากนั้นจึงประเมินถึงความ
เหมาะสมก่อนที่จะขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ส�าหรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล ตามภารกิจใหม่นี้
แบ่งออกเป็น 8 ฝ่ายด้วยกัน โดยมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้

1
2

3
4

ฝ่ายรับเข้าศึกษา
ดูแลงานที่เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาทั้งหมด
ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส�คัญ
ดูแลงานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทะเบียน
ประวัติ สถานภาพ นักศึกษา เอกสารรับรอง
ทางการศึกษา และงานบริการศิษย์เก่า

5

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
ดู แ ลฐานข้ อ มู ล จดทะเบี ย น จดทะเบี ย น
การผ่อนผันและคืนเงินค่าธรรมเนียม ห้องบรรยาย
ห้ อ งสอบ ผลการศึ ก ษา การจบการศึ ก ษา
คณะรัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ที่มิได้อยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทั น ต
แพทยศาสตร์
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
ดู แ ลฐานข้ อ มู ล จดทะเบี ย น จดทะเบี ย น
การผ่อนผันและคืนเงินค่าธรรมเนียม ห้องบรรยาย
ห้ อ งสอบ ผลการศึ ก ษา การจบการศึ ก ษา
คณะนิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เศรษฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สาร
มวลชน (ทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นความดูแลของฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล ท่าพระจันทร์) ศิลปกรรม
ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์
สถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธร และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์
ดูแลงานเช่นเดียวกับ 4 ฝ่ายข้างต้น ส�าหรับ
นั ก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ และระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนท่าพระจันทร์
และวิทยาลัยนวัตกรรม
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6

ฝ่ายประมวลข้อมูล
ดูแลงานระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล Website
ประมวลผลทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา งานบริ ก าร
เทคโนโลยีให้กับบุคลากรส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล รวมทัง้ งานบริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ

7

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ดู แ ลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซือ้ จัดจ้าง
การเงิ น -บั ญ ชี งานบริ ก ารหน้ า เคาน์ เ ตอร์
งานบุ ค คล (การมาปฏิ บั ติ ร าชการและ
งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์)

8

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ดู แ ลงานยุ ท ธศาสตร์ งานงบประมาณ
งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานประกันคุณภาพ
งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์/อิเล็คทรอนิคส์ และงานประสาน
การดูงาน

ปีพ.ศ. 2555 จากการทดลองปฏิบัติภารกิจ
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็นการ
ภายใน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 และเมื่อครบ 1 ปี
ได้ ท� า การประเมิ น ผลตามโครงสร้ า งที่ ท ดลองใช้
ผลปรากฏว่าเป็นทีน่ า่ พอใจระดับหนึง่ จึงมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้มีการ
ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการ
และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2555
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 พิจารณาอนุมัติปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส�านักทะเบียน
และประมวลผลเป็ น 8 ฝ่ า ย ตามที่ ท ดลองปรั บ
เป็นการภายในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ปีพ.ศ. 2558 ส�านักทะเบียนและประมวลผล
ได้มกี ารปรับโครงสร้างการบริหารราชการ เพือ่ ให้รบั
กับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการ
ของผู ้ รั บ บริ ก าร รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
บริการของบุคลกร โดยแต่งตั้งรองผู้อ�านวยการเพิ่ม
ขึ้น 2 ฝ่าย อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 39 (6)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
พ.ศ.2558 คือ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และรองผู ้ อ� า นวยการ
ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ตุลาคม 2558)

ปณิธำน

15

“

ส�ำนักทะเบียน

ต้นแบบ

Modern ก้ำวล�้ำ น�ำสมัย
หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความ
รูแ้ ละเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย
ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งเน้นกระบวนการพัฒนาที่ผ่านการ
คิดพิจารณาร่วมกันของประชาคม โดยเชือ่ ว่าพลัง
ของการมี ส ่ ว นร่ ว มจะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การขั บ
เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้าง
บรรยากาศทีด่ ตี อ่ การท�างาน บุคลากรทัง้ หลายจึง
ได้ร่วมกันก�าหนดหลักการส�าคัญของการบริหาร
งานและการด� า เนิ น งานเพื่ อ “มุ ่ ง สู ่ ก ารเป น
ส�านักทะเบียนต้นแบบ” ภายใต้อักษรสี่ตัว คือ
“MASS” ดังนี้

MASS
Accuracy ถูกต้อง เชื่อถือได้
หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

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

Smile ใสใจ และเปนมิตร
หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการ
เป็นศูนย์กลางอย่างตั้งใจและจริงใจ
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วย
งำนที่ มี ร ะบบกำรจั ด กำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัยเทียบเท่ำสำกล มีระบบ
กำรบริกำรที่มีผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง และ
มีคุณภำพกำรบริกำรที่เป็นเลิศในทุกช่องทำง
ของกำรติดต่อ

พันธกิจ

ส�ำนักทะเบียนและประมวล
ผล มีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำร
แก่นกั ศึกษำ อำจำรย์ คณะ หน่วย
งำนในมหำวิ ท ยำลั ย ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ
ตลอดจนบุ ค คลและหน่ ว ยงำน
ภำยนอกอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
โดยค�ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลด้ำน
ข้ อ มู ล และกำรสร้ ำ งควำมพึ ง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่มใน
ด้ำนต่ำงๆ

1. กำรบริ ห ำรข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ทะเบี ย นกำรศึ ก ษำ
(Academic Records) ในด้ำนกำรจัดเก็บ กำรรักษำและกำร
บริกำรข้อมูลทีต่ รงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำร ตัง้ แต่แรก
เข้ำจนกระทั่งส�ำเร็จกำรศึกษำ
2. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รวมถึง กำรลงทะเบียนของนักศึกษำ กำรจัดตำรำงสอน –
ตำรำงสอบ ห้องเรียน ห้องสอบ เป็นต้น
3. กำรจัดกำรกระบวนกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อ
ที่มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของคณะ
และมหำวิทยำลัยในภำพรวม
4. กำรจั ด กำรระบบกำรรั บ และคื น ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
ทำงกำรศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. กำรดูแล ให้คำ� ปรึกษำ และให้ขอ้ เสนอแนะ เกีย่ วกับ
กำรปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของ
มหำวิทยำลัยว่ำด้วยกำรศึกษำในทุกระดับปริญญำ
6. กำรให้บริกำรอื่นตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย

of the
Thammasat
University

si
t
arr

หน้ำที่

ขอบเขต
2. การรับสมัคร
6. การยืนยันสิทธิเขาศึกษา

3. การสอบคัดเลือก

3.การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา

4. การสํารวจสถานภาพทางสังคมฯ

รองผู้อำานวยการ
ฝายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ

2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
5. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน
8. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
11. การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต

1. วิเคราะหและวางแผนนโยบายสํานัก
2. การติดตามและประเมินผล
4. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
5. การบริหารจัดการและดูแลอัตรากําลัง
7. การประกันคุณภาพ
8. การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
9. การออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อิเล็คทรอนิคส เพื่อการประชาสัมพันธองคกร
11. อื่นๆ ตามที่ผูบริหารมอบหมาย (ผอ./รองผอ.)

10. การประสานการดูงาน

3. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
6. การพัฒนาบุคลากร

1. การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ
2. การบริหารจัดการและดูแลงานสถานที่และยานพาหนะ
3. การบริหารจัดการและดูแลการประชุม
4. การบริหารจัดการและดูแล พัสดุ จัดซือ้ จัดจาง 5. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
6. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
7. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคลที่เกี่ยวกับสวัสดิการ/การควบคุมการมาปฏิบัติราชการ/การทําหนังสือรับรองเงินเดือน

3. การบริหารและดูแล website ของสํานัก

3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษาและสถานภาพทางวิชาการ
6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกีย่ วกับการศึกษา
9. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
12. การบริหารจัดการรับเขานักศึกษา ศูนยทา พระจันทร

1. การบริหารและดูแลระบบเครือขาย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานขอมูล
4. การบริหารทางดานเทคโนโลยีใหบุคลากรฝายตางๆ 5. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
6. การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

1. การขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา
4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
7. การจดทะเบียน
10. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา

1. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน 2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน 4. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
5. การหองบรรยาย – หองสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกีย่ วกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ 9. การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต 10. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

1. การเตรียมฐานขอมูลจดทะเบียน 2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน 4. การผอนผันคาธรรมเนียมและคืนเงินคาธรรมเนียม
5. การจัดทําหองบรรยาย – หองสอบ 6. การรวบรวมตรวจสอบขอมูลเกีย่ วกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ 9. การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต 10. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

1. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา 5. การบริการศิษยเกา

1. การแนะแนวการศึกษา
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

การแบ่งส่วนราชการ

ฝ่ำยยุทธศำสตร์และประเมินผล

ฝ่ำยบร�หำรทั่วไป

ฝ่ำยประมวลข้อมูล

ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล ทำพระจันทร์

ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 2

ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 1

ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส�ำคัญ

ฝ่ำยรับเข้ำศึกษำ

ปรับปรุงลำสุด : 10 ต.ค. 58

เลขานุการสำานัก

คณะกรรมการประจําสํานัก

รองผู้อำานวยการ
ฝายการวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�ำนวยกำร
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odern ก้ำวล�้ำ น�ำสมัย
M
o M
Dern หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยได้มาตรฐาน
โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ก้ำวล้�ำ น�ำสมัย

MASS

Accu
Racy
ถูกต้อง เชื่อถือได้

Accuracy ถูกต้อง เชื่อถือได้
หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

Sma
mart
rt Smart ถูกต้อง เข้ำถึงงำย
สะดวก เข้ำถึงงำย

Smile
ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การให้บริการทีเ่ ป็นระบบ ผูใ้ ช้ระบบมีความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รับบริการได้
อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน

Smile ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
อย่างตั้งใจและจริงใจ

น

อกจากการบริหารงานตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการแล้ว ส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล ยังมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการ
ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารงานภายในหน่วย
งานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจ
หลักในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการประจ�าส�านัก ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทาง
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุม
ดูแลบริหารงานของ สนท. เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุด คณะกรรมการบริหาร
ส� า นั ก ท� า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล การด� าเนิ น งาน
ภายใน สนท. ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของคณะ
กรรมการประจ�าส�านัก คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของ สนท. แบ่งออกเป็น 2 ชุดด้วย
กัน คือ คณะกรรมการด�าเนินงานประกันคุณ
ภายในของ สนท. และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ สนท.
ซึง่ ท�าหน้าทีก่ า� กับ ดูแลในเรือ่ งการประกันคุณภาพ
การติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
หน่วยงาน

คณะกรรมการจัดท�าองค์ความรูข้ อง สนท.
มีหน้าทีด่ า� เนินการจัดท�าองค์ความรูต้ ามแผนการ
จัดท�าองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่เป็นระบบ สามารถลดขั้นตอนและ
งบประมาณในการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีหน้าที่
ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการประชุมและ
การจัดสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
คณะกรรมการจัดสัมมนาประจ�าปี มีหน้า
ที่ประสานงานและจัดเตรียมงานสัมมนาประจ�าปี
ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการสวัสดิการ แบ่งออกเป็น 2
ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรมโครงการสานใจ...สร้างสุข
และชุดอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ คณะท�างานโครงการสานใจ...สร้างสุข มีหน้า
ที่วางแผนจัดกิจกรรมและด�าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการสานใจ...สร้างสุขให้เป็นประจ�าทุกเดือน
เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน ท�าให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว
ภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
และคณะกรรมการสวัสดิการ ชุด อนุรักษ์
ทรั พ ยากร มี ห น้ า ที่ ว างแผนปรั บ ปรุ ง สภาพ
แวดล้อมการปฏิบตั งิ านของสนท. ไม่วา่ จะเป็นการ
สร้างบรรยากาศ ดูแลสภาพแวดล้อม การอนุรกั ษ์
ประหยัดทรัพยากรต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังต้องรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตส�านึก
และกระตุ้นให้บุคลากรสนท. มีส่วนร่วมในการ
ท�ากิจกรรม
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล
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Thammasat
University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์เสาวธาร โพธิ์กลัด
รองผู้อ�านวยการฝายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
หัวหน้าฝายทะเบียนและประมวลผล 2

อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล
กรรมการบริหารศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ

นางชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรดปราน สิริธีรศาสน์
ผู้อ�านวยการสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝายประมวลข้อมูล
นางสุภาวดี ค�าม่วง
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นางนุชนาท สุทธิปญญา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้าฝายยุทธศาสตร์และประเมินผล
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Thammasat
University

นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
หัวหน้าฝายทะเบียนและประมวลผล 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
รองผู้อ�านวยการฝายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ

นางอัศณี สงวนสุข
หัวหน้าฝายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์

อาจารย์เสาวธาร โพธิ์กลัด
รองผู้อ�านวยการฝายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

นางชนานาถ เค้าชาติชาย
หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป

นางกาญจนา โพบุญเรือง
หัวหน้าฝายรับเข้าศึกษา

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝายประมวลข้อมูล

นางสาวสุวดี เมฆา
หัวหน้าฝายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ
นายสุนทร แก้วไชย
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝายทะเบียน
และประมวลผล 1

นางสาวสาริยา นวมจิต
หัวหน้าฝายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางวิจิตรา รัศมี
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นางสุภาวดี ค�าม่วง
ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานคุณภาพภายใน
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
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รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ 095/2557, 22/2558, 86/2558, 102/2558
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

1. คณะกรรมการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของส�านักทะเบียนและประมวลผล


ที่ปรึกษา
1. นำงลักขณำ โกมนเอก



ประธานกรรมการ
2. นำงสุภำวดี ค�ำม่วง



เลขำนุกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

กรรมการ
3. นำยวันเฉลิม บุตรละคร
4. นำงสำวเพชรรัตน์ วัฒนรุจิรำพันธ์
5. นำยกฤษณะ สุทธิกุล
6. นำงสำวศศิมำ ร่วมพุ่ม
7. นำงสำวขวัญกมล ใจเอื้อ
8. นำงสำวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
9. นำงสำวปรียำกร ป้อมสุวรรณ
10. นำยพิเชษฐ์ จิตตพงค์
11. นำงสำวปัทมำ ภู่ทอง
12. นำงจุฑำมำศ เวศวิทย์
13. นำยจตุรงค์ เสำน้อย
14. นำงวิมล สุทธิกุล
15. นำงสำวอุบลทิพย์ โพธิลังกำ

นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติ

กรรมการและเลขานุการ
16. นำงสำวทรำภรณ์ วรกุลด�ำรง



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นำงสำวดวงพร โสติถิมำนนท์



นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�ำแผนปฏิบัติงำนเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ และแนวทำงกำรบริหำรของส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
2. ร่วมมือ และส่งเสริมให้บุคลำกรในฝ่ำยด�ำเนินกำรตำมแผนกิจกรรม เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
3. ด�ำเนินงำนและคอยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของฝ่ำย เป็นไปตำม
นโยบำยกำรประกันคุณภำพภำยใน
4. จัดหำและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น รวมถึงผลกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ ทีฝ่ ำ่ ยรับผิดชอบ
5. จัดท�ำระบบกำรเก็บเอกสำร สิง่ พิมพ์ ฐำนข้อมูลของฝ่ำยทีจ่ ำ� เป็นต่อกำรประกันคุณภำพภำยใน
6. วำงแผนและวิเครำะห์ระบบประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ำยทีร่ บั ผิดชอบ
7. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ฝ่ำยรับผิดชอบร่วมกัน ผ่ำนระบบติดตำมผลกำรด�ำเนิน
งำนเป็นประจ�ำทุกเดือน
8. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนระดับฝ่ำย เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักผ่ำนคณะ
กรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมรอบระยะเวลำกำรรำยงำนของ
แต่ละงำน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
8.1 รำยงำนควำมคืบหน้ำระหว่ำงปี (รอบ : 3 เดือน/6 เดือน/9 เดือน)
8.2 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 1 ปี (ปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ)
9. เตรียมกำรเพือ่ รับกำรตรวจประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของส�านักทะเบียนและประมวลผล


ที่ปรึกษา
1. ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล



ประธาน
2. นำงสำวสำริยำ นวมจิต

หัวหน้ำฝ่ำยยุทธศำสตร์และประเมินผล
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



กรรมการ
3.
4.
5.
6.

นำงลักขณำ โกเมนเอก
นำงกำญจนำ โพบุญเรือง
นำงสำวสุวดี เมฆำ
นำยสุนทร แก้วไชย

7. นำงศรีสุรำงค์ จันทรสมบัติ
8. นำงสำวบุญจิรำ ภู่เงิน
9. นำงอัศณี สงวนสุข
10. นำงชนำนำถ เค้ำชำติชำย


กรรมการและเลขานุการ
11. นำงสำวศศิภำ พิทักษ์ศำนต์



นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นำงสำวธีรำรัตน์ สุทธิพงศ์



เลขำนุกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้ำฝ่ำยรับเข้ำศึกษำ
หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส�ำคัญ
รักษำกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล 1
หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 2
รักษำกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยประมวลข้อมูล
หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล ท่ำพระจันทร์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดท�ำแผนกลยุทธ์และแนวทำงกำรบริหำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
2. จัดวำงระบบ ก�ำกับ ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลคุณภำพภำยใน
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. วำงแผนและวิเครำะห์ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของส�ำนัก
5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลำกรในฝ่ำยด�ำเนินกำรตำมกิจกรรม เพื่อกำรประกันคุณภำพ
6. จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนระดับส�ำนัก พร้อมรำยงำนผลเสนอมหำวิทยำลัยและหน่วย
งำนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เสนอต่อ
ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (ส.ม.ศ.) เป็นต้น ตำมรอบระยะ
เวลำของกำรรำยงำนในแต่ละงำน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
6.1 รำยงำนควำมคืบหน้ำระหว่ำงปี (รอบ : 3 เดือน /6 เดือน /9 เดือน)
6.2 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 1 ปี (ปีกำรศึกษำ / ปีงบประมำณ)
7. เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอก

ที่ 100 /2557, 70/2558

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558

คณะกรรมกำรจัดท�ำองค์ควำมรู้
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล



ที่ปรึกษา
1. นางลักขณา โกเมนเอก



ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริยา นวมจิต



เลขานุการส�านักทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

กรรมการ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวสุวดี เมฆา
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
นางอัศณี สงวนสุข
นายสุนทร แก้วไชย
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
นางสาวจุไรภรณ์ กองล�าเจียก
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.
นางณัทรภัทร ค�าพันธ์
นางกรกนก ประภาสโสภณ
นายสิริพันธุ์ บัวดี
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นายกฤษณ์ เรืองชัย

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือส�าคัญ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2
หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหำรจัดกำร กำรจัดท�ำองค์ควำมรู้ของส�ำนักทะเบียนฯ ให้สอดรับกับแผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
รวมถึงกลยุทธ์กำรบริหำรงำนของส�ำนักทะเบียนฯ ดังนี้
1. ควบคุมและด�ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
2. บริหำรจัดกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ในประเด็นต่ำงๆ ที่จัดขึ้น ตั้งแต่กำรเตรียมงำนจน
เสร็จสิ้นกำรจัดกิจกรรม
3. สรุปและจัดท�ำรำยงำนผลกำรแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหำร


ที่ 098 /2557, 12 /2558

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558

คณะกรรมกำรจัดงำนสัมมนำ
ประจ�ำปีงบประมำณ 2558


ประธานกรรมการ
1. นางกรกนก ประภาสโสภณ







นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

กรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.
3. นางสาวมนธณรรฐ รักสุข
4. นายสุนทร แก้วไชย
5. นางสาวศศิประภา ชาติอ�าไพ
6. นายวัฒนพสิษฐิ์ เสือค�าร้อง
7. นางธมลวรรณ ปิ่นมณี
8. นางวิมล สุทธิกุล
9. นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
10. นางสาวศิรินันท์ ดีสวัสดิ์
11. นางสาวทองยุ่น มธุรส
12. นางนุชนาท สุทธิปัญญา
13. นางสาวจุไรภรณ์ กองล�าเจียก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวคณิตา ซองศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
15. นายเสกสันต์ อ�านวยพานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

| Modern
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริหำรจัดกำร กำรจัดสัมมนำประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง
ประกอบด้วย
1. กำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ มีหน้ำที่ ดังนี้
1.1 หำข้อมูลและติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน ที่ประสงค์ไปศึกษำดูงำน
1.2 หำข้อมูลและประสำนงำนกับบริษัทจ้ำงเหมำ เพื่อไปศึกษำดูงำน
1.3 เตรียมข้อค�ำถำมส�ำหรับกำรไปศึกษำดูงำน เพื่อน�ำมำตอบกลยุทธ์ Modern และ Smart
1.4 จัดท�ำสรุปผลพร้อมวิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรศึกษำดูงำน
2. กำรสัมมนำวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำร กำรจัดสัมมนำ
วิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย



ที่ 097 /2557

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558

คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ชุด อนุรักษ์ทรัพยำกร


ที่ปรึกษา
1. นำงลักขณำ โกเมนเอก



ประธาน
2. นำงชนำนำถ เค้ำชำติชำย



หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

คณะท�างาน
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



เลขำนุกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

นำงสำวพรรณรำย เพิ่มสินธ์
นำงบังอร เย็นเป็นสุข
นำงวิจิตรำ รัศมี
นำยกฤษณ์ เรืองชัย
นำยวินัย ตันธิกุล
นำงสำวพัชรำภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นำงสำวขวัญกมล ใจเอื้อ
นำงดำรัตน์ เกตุสะอำด
นำยก่อเกียรติ พรหมขจร
นำงสำวศิรินันท์ ดีสวัสดิ์
นำงหิรัณยำ หนูสำท
นำงสำวทองยุ่น มธุรส

นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช�ำนำญงำน
นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช�ำนำญงำน
นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
พนักงำนขับรถยนต์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
พนักงำนอำคำรสถำนที่
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร

กรรมการและเลขานุการ
15. นำงสำวอุบลทิพย์ โพธิลังกำ

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเครำะห์วำงแผนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักทะเบียนฯ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำน ดูแลสภำพแวดล้อมในที่ท�ำงำน กำรอนุรักษ์ประหยัดทรัพยำกร
ต่ำงๆ และด�ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรมที่ก�ำหนด
2. รณรงค์ ส่งเสริม สร้ำงจิตส�ำนึกบุคลำกรส�ำนักทะเบียนฯ กระตุ้นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่จัดขึ้น
3. ก�ำกับ ติดตำม และประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอต่อผู้อ�ำนวยกำร
เพื่อทรำบ
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ที่ 097 /2557, 85/2558

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558

คณะกรรมกำรสวัสดิกำร

ชุดกิจกรรมโครงกำรสำนใจ...สร้ำงสุข


ที่ปรึกษา
เลขำนุกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล



1. นำงลักขณำ โกเมนเอก
ประธาน

หัวหน้ำฝ่ำยยุทธศำสตร์และประเมินผล



2. นำงสำวสำริยำ นวมจิต
รองประธาน

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป



3. นำงชนำนำถ เค้ำชำติชำย
คณะท�างาน
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นำงสำวพรรณรำย เพิ่มสินธ์
นำงบังอร เย็นเป็นสุข
นำยกฤษณ์ เรืองชัย
นำงสำวมัทรี บัวฉำย
นำยวินัย ตันธิกุล
นำงสำวอุบลทิพย์ โพธิลังกำ
นำงดำรัตน์ เกตุสะอำด
นำยก่อเกียรติ พรหมขจร
นำงสำวศิรินันท์ ดีสวัสดิ์
นำงหิรัณยำ หนูสำท
นำงสำวดวงพร โสติถิมำนนท์
นำงสำวธีรำรัตน์ สุทธิพงศ์
นำงสำวทรำภรณ์ วรกุลด�ำรง

นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช�ำนำญงำน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรศึกษำ
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช�ำนำญงำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
พนักงำนขับรถยนต์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
พนักงำนอำคำรสถำนที่
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

31



กรรมการและเลขานุการ
19. นำงสำวพัชรำภรณ์ ศรีเพียงจันทร์



นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร

กรรมการและเลขานุการ
20. นำงสำวขวัญกมล ใจเอื้อ
21. นำงสำวทองยุน่ มธุรส
22. นำยเสกสันต์ อ�ำนวยพำนิช



นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเครำะห์วำงแผนกำรจัดกิจกรรมสำนใจ...สร้ำงสุข และด�ำเนินกำรตำมแผนกิจกรรมที่ก�ำหนด
2. รณรงค์ ส่งเสริม สร้ำงจิตส�ำนึกบุคลำกรส�ำนักทะเบียนฯ กระตุน้ ให้เข้ำมำมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
3. ก�ำกับ ติดตำม และประเมินผลพร้อมทัง้ สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยกำรเพือ่ ทรำบ

| Modern

17. นำงสำวศศิภำ พิทักษ์ศำนต์
18. นำงสำวคณิตำ ซองศิริ
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Action
Plan
Action Plan
แผนการ
ด�ำเนินกำร

นโยบายการบริหารงานสู่เป้ำหมำย
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
วิสัยทัศน์

เป็ น ผู ้ น� า ในระบบงาน
ทะเบี ย นและประมวลผลการ
ศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศใน
การให้ บ ริ ก ารตามมาตรฐาน
สากล โดยการด�าเนินงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและความเป็น
ธรรมศาสตร์

พันธกิจ

ส� า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
ประมวลผล มีภารกิจในการให้
บริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์
คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว โดยค�านึงถึงสิทธิส่วน
บุคคลด้านข้อมูลและการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ

➌ การจั ด การกระบวนการ
➌ การจั
การกระบวนการ
คัดเลือดกบุ
คคลเข้าศึกษาต่อ
คัทีด่ มเลืี คอวามเหมาะสมและ
กบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ทีสอดคล้
่ มี ค วามเหมาะสมและ
องกับความต้องการ
สอดคล้
บความต้ทอยาลั
งการย
ของคณะองกัและมหาวิ
ของคณะ
ในภาพรวมและมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม
➍ การจั ด การระบบการรั บ
➍ การจั
แ ล ะคืดนการระบบการรั
ค ่ า ธ ร ร ม เนี ย บม
แท ลา งะคืก านรคศึ่ ากธษรารอมยเนี่ ายง มมี
ทประสิ
า ง กทาธิภร าพ
ศึ ก โปร่
ษ า องใสย ่ าและ
ง มี
ประสิ
ทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
ตรวจสอบได้

➎ การดูแลให้ค�าปรึกษา และ
➎ การดู
ลให้ค�าปรึกเกี
ษา่ยวกั
และบ
ให้ข้อแเสนอแนะ
ให้
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ
การปฏิ
บตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎ
การปฏิ
ใิ ห้เป็อนบัไปตามกฎ
ระเบียบบตั และข้
งคับของ
ระเบี
และข้
บของ
มหาวิยทบยาลั
ย ว่อาบัด้งวคัยการ
มหาวิ
ท ยาลั
ย ว่บาปริ
ด้ วญยการ
ศึกษาในทุ
กระดั
ญา
ศึกษาในทุกระดับปริญญา
➏ ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร อื่ น ต า ม
➏ กนโยบายของมหาวิ
า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร อืท่ นยาลั
ต า มย
นโยบายของมหาวิ
เช่น การรับจัดสอบให้ทหยาลั
น่วย
เช่
น การรับจัดสอบให้
งานภายนอก
การจัหดน่ท�วยา
งานภายนอก
ท� า
Web Blog ศูนย์การจั
ข้อมูลดงาน
Web
เป็นต้นBlog ศูนย์ข้อมูลงาน
เป็นต้น

วัวัตตถุถุปประสงค์
เ
ชิ
ง
ยุ
ท
ธศาสตร์
ระสงค์เชิงยุทธศาสตร์

➊ เพื่ อ จั ด ระบบและพั ฒ นา ➌ เพือ่ พัฒนาระบบการบริหาร ➍ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ และ
➊ เพื
่ อ จั ด ระบบและพั
นา ➌ และการจั
เพือ่ พัฒนาระบบการบริ
บริ ห ารจั ด การบริและ
กระบวนการด�
า เนิ นฒงาน
ดการทุก ๆ ด้หาารน ➍ เพื
พัฒ่ อนาระบบการให้
การ
กระบวนการด�
เนิ น งาน
และการจั
ดการทุ
ก ๆ ด้าน
พัอาคารเรี
ฒนาระบบการให้
บริก้นารที่
ตามพันธกิจหลักาของส�
านัก
ด้ ว ยการใช้
เ ทคโนโลยี
ยน ตลอดจนพื
ตามพั
ธกิจหลักของส�านัก
ด้สารสนเทศในการ
ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
อาคารเรี
ยนกตลอดจนพื
้นที่
ทะเบี ยนนและประมวลผล
สนับสนุน
ที่อยู่ภายใต้
าร ด�าเนินงาน
ทะเบี
สารสนเทศในการ
บสนุน
ทีของ
่อยู่ภส�ายใต้
าร ด�ายเนินและ
นงาน
มหาวิทย นและประมวลผล
ยาลัยธรรมศาสตร์
การบริ ห ารให้ เ กิสนัด ความ
า นั กกทะเบี
มหาวิ
ทยาลัางมี
ยธรรมศาสตร์
การบริ
เ กิ ด ความ
ของ
ส� า นั ก ทะเบี
นและ
ให้เป็นไปอย่
ประสิทธิภาพ
คล่องตัวหร่ารให้
วมกับการใช้
หลัก
ประมวลผล
โดยมุย่งให้
เกิด
คล่
องตัวบร่าล
วมกัและหลั
บการใช้กหการ
ลัก
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประมวลผล
ให้เกิด
ธรรมาภิ
ประโยชน์ สโดยมุ
ู ง สุ ด ่งในการ
ธรรมาภิ
กการา
ประโยชน์
สู ง สุ ด ในการ
➋ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและให้
มีส่วนร่วบมาลเพืและหลั
่อให้การด�
จั ด การศึ ก ษาและการให้
➋ เพื
นศูอนมูย์ลขด้้อามูนประวั
ลและให้ติ
มีเนิสน่วงานของส�
นร่วม เพืานั่อกให้ทะเบี
การด�ยนา
จับริดกการศึ
ษาและการให้
บริ่อกเป็ารข้
าร ทัก้งแก่
บุคลากรหรือ
บริ
ก ารข้ อยมูนของนั
ล ด้ า นประวั
เนิ
นงานของส�านักบรรลุ
ทะเบียผนล
บริ
ทั้งแก่บุคลากรหรื
และทะเบี
กศึกษาติ
และประมวลผล
หน่กวาร
ยงานของมหาวิ
ทยาลัอย
และทะเบี
ยนของนั
กศึกษา
และประมวลผล
บรรลุ
หน่
วยงานของมหาวิ
ยาลัย
มหาวิทยาลั
ยธรรมศาสตร์
ตามเป้ า ประสงค์
สู ง สุผดล
และบุ
คคลหรือหน่ทวยงาน
มหาวิ
ตามเป้
สู ง สุ ด
และบุ
คคลหรือหน่วยงาน
โดยพัทฒยาลั
นาเป็ยธรรมศาสตร์
นฐานข้อมูล
ของหน่าวประสงค์
ยงานและของ
ภายนอก
โดยพั
ฒนาเป็
นฐานข้อมูล
ของหน่
ว ยงานและของ
ภายนอก
ระบบทะเบี
ยนและประมวล
มหาวิทยาลั
ย
ระบบทะเบี
นและประมวล
มหาวิทยาลัย
ผลการศึ กยษากลาง
ตาม
➎ ส�านักทะเบียนและประมวลผล
ผลการศึ
ก ษากลาง
➎ มีส�าภนัาพลั
กทะเบีก ษณที
ยนและประมวลผล
มาตรฐานสากล
ที่มีคตาม
วาม
่ ดี ใ นทุ ก มิ ติ
มาตรฐานสากล
ที่มีความ
มีทั้ภง ภายในและภายนอก
าพลั ก ษณที่ ดี ใ นทุ ก มิ ติ
สอดคลองกับนโยบายและ
สอดคลองกั
บนโยบายและ
ทัมหาวิ
้ ง ภายในและภายนอก
ข้อบังคับของมหาวิ
ทยาลัย
ทยาลัย
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
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➊ การบริหารข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
➊ การบริ
หารข้กอษา
มูล(Academic
ทีเ่ กีย่ วกับ
ทะเบียนการศึ
ทะเบียนการศึในด้
กษา (Academic
Records)
านการจัด
Records)
เก็ บ การรั กในด้
ษา านการจั
และการด
เก็
การรัอกมูษา
บริบก ารข้
ล ที่ ตและการ
รงตาม
บริ
ก ารข้อองการของผู
มู ล ที่ ต รงตาม
ความต้
้ ใ ช้
ความต้
ใ ช้
บริ ก าร อตั้ งงการของผู
แต่ แ รกเข้ า้จน
บริ
ก าร่งส�าตัเร็้ งจแต่การศึ
แ รกเข้
กระทั
กษาา จน
กระทั่งส�าเร็จการศึกษา
➋ การอ�านวยความสะดวกใน
➋ การอ�
การจัาดนวยความสะดวกใน
การเรียน การสอน
การจั
ยน การสอน
รวมถึดงการเรี
การลงทะเบี
ยน
รวมถึ
ยน
ของนักงศึการลงทะเบี
กษา การจัดตาราง
ของนั
กศึกษา การจัห้ดอตาราง
สอน–ตารางสอบ
งเรียน
สอน–ตารางสอบ
ห้องเรียน
เป็นต้น
เป็นต้น
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนกำรด�ำเนินงำนระยะสั้น ระยะยำว
และแผนพัฒนำบุคลำกร
1. แผนระยะสั้น

แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร
➊ จัดระบบและพัฒนากระบวนการ ➊ ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและ
บุ ค ลากรภายในองค์ ก ร โดยการ
ด� า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ของ
พัฒนาระบบการบริ ห ารและการ
ส� า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
จั ด การทุ ก ๆ ด้ า น ด้ ว ยการใช้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ ห ารให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว
ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและ
➋ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
หลักการมีส่วนร่วม
ของส�านักทะเบียนและประมวลผล
ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ พัฒนาเว็บไซต์ ➋ พั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ธรรม
ของส� า นั ก ทะเบี ย นฯ และระบบ
โดยอาศั ย หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การบริการ
ของประชาคม ส�านักทะเบียนและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ประมวลผล
➌ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบฐาน
ข้อมูลให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวของสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพื้นฐานของ
นักศึกษา ภายใต้ระเบียบและข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัย
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➋ พัฒนาระบบการด�าเนินงานด้านการให้บริการ
แผนพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กร
แก่นกั ศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าทีต่ อ้ งการใช้
➊ ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการปรับ
ข้อมูล หรือเอกสาร ต่าง ๆ จากส�านักทะเบียน
โครงสร้างองค์กร เพือ่ สร้างหน่วยงานทีร่ องรับ
และประมวลผล
การด�าเนินงานในการบริหารจัดการ และ
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารอาคารเรี ย น
ตลอดจนพื้ น ที่ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารด� า เนิ น งาน ➌ พัฒนาระบบการด�าเนินงานในการให้บริการ
ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลีย่ น
ของส� า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล โดย
และนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มี MOU
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการให้บริการ ทั้งแก่บุคลากรหรือหน่วย
งานของมหาวิทยาลัย และบุคคลหรือหน่วย
➍ มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาที่
งานภายนอก
เสถียรและยั่งยืน

3. แผนพัฒนาบุคลากร

➊ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของ ➌ ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ ย งขององค์ ก รและการประกั น
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีการพัฒนา
คุณภาพ โดยเน้นให้บุคลากรมี ความเข้าใจ
ศั ก ยภาพ ด้ า นภาษา และเทคโนโลยี
อย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเรื่ อ งการจั ด การความรู ้
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยง และการด�าเนินงาน
ตามหลักประกันคุณภาพ
➋ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะใน
การเรียนรู้ (Skillful Learner) การพัฒนาทักษะ
ในการแก้ปัญหา และทักษะในการปรับปรุง
กระบวนการท�างาน เพื่อให้เกิดความเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
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2. แผนระยะยาว
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(Strategy)
(Strategy)
(Strategy)
และแผนปฏิ
บ
และแผนปฏิบัตัติกิกำร
ำร (Action
(Action Plan)
Plan)
และแผนปฏิบัติกำร (Action Plan)

กลยุทธ์

odern
odern
odern
ccuracy
ccuracy
ccuracy
mart
mart
mart
mile
mile
mile

ปีปี
ปี

งบประมำณ 2557 ส�ำนักทะเบียนฯ เดินหน้ำสำนต่อ “MASS STRATEGY”
งบประมำณ 2557 ส�ำนักทะเบียนฯ เดินหน้ำสำนต่อ “MASS STRATEGY”
เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่เกิดจำกกำรร่วมคิด...ร่วมสร้ำง ของพวกเรำ เพื่อ
เป็นแผนยุทธศำสตร์
ดทะเบี
จำกกำรร่
...ร่
วมสร้
ำง ของพวกเรำ
เพื่อ
ำทนัี่เนกิกแบบ”
ยด้นฯวยกำรขั
เดิวนมคิ
หน้ดบำเคลื
สำนต่
อ “MASS
STRATEGY”
“มุ่งสู่กงบประมำณ
ำรเป็นส�ำนัก2557
ทะเบียส�นต้
่อนผ่
ำนยุทธศำสตร์
4 ด้ำน
“มุ่งสู่กเป็ำรเป็
นส�ำทนัธศำสตร์
กทะเบียนต้
ด้วยกำรขั
นผ่ำำนยุ
ธศำสตร์ 4 ด้เพืำ่นอ
นแผนยุ
ที่เนกิแบบ”
ดจำกกำรร่
วมคิดบเคลื
...ร่่อวมสร้
ง ทของพวกเรำ
“มุ่งสู่กำรเป็นส�ำนักทะเบียนต้นแบบ” ด้วยกำรขับเคลื่อนผ่ำนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน

““
ต้ต้นนแบบ
แบบ

มุมุ่ง่งสูสู่ก่กำรเป็
ำรเป็นน
ำรเป็
น
ส�ส�มุำำ่งนันัสูกก่กทะเบี
ย
ทะเบียน

““
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Plan
กลยุ
ทธ์ Plan

ส�ำนักทะเบียน

ต้นแบบ

มี M : Modern ก้าวล�้า น�าสมัย A :
มี Mมุ่ง:เน้Modern
ก้า่อวล�
สมัยSAตัว:
Accuracy
นถูกต้อง เชื
ถือ้าได้น�าและ
Accuracy
กต้:อSmart
ง เชื
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ก้า่อวล�
สมัเข้
ยSาAตัถึวง:
ถัดมาเรียมีกสัMมุ้น่งๆ:เน้Modern
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ถือสะดวก
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Sาตัถึวง
ง่ถัาดยมาเรี
และยกสั
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S2
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ใส่
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ถัาดยนมาเรี
Smart
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มิและ
ตรยกสั
บเคลื
เป็
น
มิ
ต
ร
ซึ
่
ง
ต้
อ
งอาศั
ย
กลไกในการขั
บ
เคลื
่อน
ง่เพืาย่อให้และ
ตัวสุวดมคิท้ดาย...ร่S2วมสร้
: Smile
เกิดSการร่
าง ใส่ใจและ
เพื
มคิด...ร่
วมสร้าง บเคลื่อน
เป็่อนให้
มิตเกิรดซึการร่
่งต้อวงอาศั
ยกลไกในการขั
เพื่อให้เกิดการร่วมคิด...ร่วมสร้าง
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1.1. จัจัดดทีทีมมผสม
ผสม: :แบ่
แบ่งทีงทีมมงานออกเป็
งานออกเป็น น
44 ทีทีมม ตามสี
ตามสี่เสา
่เสาM-A-S-S
M-A-S-Sและ
และ
ccu
A
ccu
ก�
า
หนดผู
้
น
�
า
ที
ม
เราเรี
ย
กกั
น
ว่
ก� า หนดผู ้ น� า ที ม เราเรี ย กกั นาว่ า
Racy
Racy
งเชือ่อ่ ถืถืออได้
“หั
ถูถูกกต้ต้อองเชื
ได้
“หัววเสา”
เสา” แล้แล้ววให้ให้คคนทีนที่เหลื
่เหลือเลื
อเลือกอก
ลงเสาตามความสนใจ
ลงเสาตามความสนใจไม่ไม่มีคม�าีคว่�าาว่า
ma
rt
ฝ่ฝ่าาย/สั
ma
สะดวกเข้
ำถึงงrt
ำย
ย/สังงกักัดดเข้เข้าามาเป็
มาเป็นนตัตัว แบ่
ว แบ่ง ง
สะดวกเข้ำถึงงำย
(Cross
(CrossFunctional
FunctionalManagement)
Management)
เพื่อลดก�าแพงช่องว่างระหว่างกัน
mile
เพื่อลดก�าแพงช่องว่างระหว่างกัน
mile
ใสใจและเป
นมิตร
ที
่เรามองไม่เห็น
ใสใจและเปนมิตร
ที่เรามองไม่เห็น
วล้�ำ�ำ น�น�ำำสมั
ก้ก้ำำวล้
สมัยย

S
SS

2. ก่อร่าง : เมือ่ ได้ทมี ทีเ่ หมาะแล้ว รูว้ า่ ใครลงเสาไหน แต่ละเสาก็จะ
2. ก่ชวนกั
อร่างน: พูเมืดอ่ คุได้ยทระดมสมองเพื
มี ทีเ่ หมาะแล้ว่อรูทบทวนแผนยุ
ว้ า่ ใครลงเสาไหน
แต่ละเสาก็
ทธศาสตร์
ท�าจะ
ชวนกั
คุย ระดมสมองเพื
่อทบทวนแผนยุ
ธศาสตร์
SWOTนก�พูาดหนดจุ
ดมุง่ หมาย สร้างกลยุ
ทธ์ KPI จนได้ท..MIND
MAPท�า
SWOT
หนดจุ
งกลยุวทมกัธ์ นKPI
แผนที่ 4ก�าสาย
เพืด่อมุใช้ง่ ใหมาย
นการเดิสร้นาทางร่
... จนได้..MIND MAP
แผนที่ 4 สาย เพื่อใช้ในการเดินทางร่วมกัน...

3. สร้างตัว : ก�าหนดผู้รับผิดชอบ จัดล�าดับความส�าคัญ
อะไรรอได้
อมๆากัคันญ
3. สร้อะไรเร่
างตัว ง:ด่ก�วนาหนดผู
้รับผิดอะไรที
ชอบ ่ตจั้อดงท�
ล�าาดัไปพร้
บความส�
อะไรเร่งด่วน อะไรรอได้ อะไรที่ต้องท�าไปพร้อมๆ กัน
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นาไปสู่แผนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ดังต่อไปนี

|

น�ไปสู่แผนการด�เนินงานตามแผนกลยุทธ์
ดังต่อไปนี้
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ก้ำวล้�ำ น�ำสมัย

- บุคลำกรมีสมรรถนะสูง ทันสมัยมุ่งสู่สำกล
- มีโครงสร้ำงทำงกำยภำพที่ทันสมัย
- ระบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล

• ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้

M-1 สร้างบุคลากรให้มีศักยภาพที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (อาเซียน>สากล)
M-2 ต่อยอดการจัดการความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ สนท. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
M-3 บูรณาการการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง
และระบบติดตามประเมินผล
M-4 จัดระบบข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาบริการและการบริหารจัดการสูค่ วามเป็น สนท. ต้นแบบ
M-5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารภายใน สนท.
M-6 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย
M-7 บ�ารุงรักษาระบบฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงปลอดภัย
M-8 รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�าหนด ได้แก่
1.
2.
3.
4.

M-1
M-1
M-2
M-2

โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานทีใ่ ห้บริการดีเด่น ทัง้ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
โครงการ KM
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนงานทะเบียนทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาทั่วประเทศ (Hi-ED REG Cops)

| Modern
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5. M-3 โครงการ HRM
5.1 การปรับปรุงค�าบรรยายลักษณะงาน
5.2 Career Path
5.3 IDP
5.4 การท�าแผนอัตราก�าลัง
6.
7.
8.
9.

M-3
M-3
M-4
M-5
9.1
9.2

โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการบริหารความเสี่ยงระดับส�านัก
โครงการ Kaizen
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบ OT / บุคคล / วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบงบประมาณ

10. M-6 โครงการปรับปรุงส�านักทะเบียนฯ มธ. ศูนย์รังสิต
11. M-6 โครงการก�าแพงพูดได้
12. M-7 โครงการบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
12.1 โครงการบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา
12.2 โครงการบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
13. M-7 โครงการจัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษาส�ารอง
แบบเต็มระบบ
14. M-8 โครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
14.1 โครงการประหยัดไฟและน�้า
14.2 โครงการประหยัดกระดาษ

- มีมำตรกำรที่เป็นระบบเพื่อเพิ่มควำมถูกต้อง
งำนทะเบียนและประมวลผล

• ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้

A-1 สร้างระบบการท�างานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP)
A-2 มีการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง
Accuracy Strategy และสอดคล้องกับการท�างานมาตรฐาน
A-3 มีการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเชิงปองกัน หรือเชิงรุก เพื่อปองกัน
หรือแก้ไขปญหาโดยมีโครงการหรือกิจกรรมทีก่ า� หนด ได้แก่ A โครงการสร้างระบบ
การท�างานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP)

| Modern
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Smart
สะดวก เข้ำถึงงำย

- สะดวก หลำกหลำยช่องทำงระบบบริกำร
โดยยึดหลักผู้ใช้บริกำรเป็นศูนยกลำง
- รวดเร็ว
- สำรสนเทศทันสมัย หลำกหลำยมุมมองและผู้รับบริกำรเลือกใช้ ได้เอง

• ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้

S1-1 การจัดระบบวางแผนและจ่ายงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีมาตรฐาน
S1-2 การเพิ่มช่องทางการให้บริการให้มีความสะดวกและหลากหลาย ตอบสนองกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
S1-3 ประชาสัมพันธ์ระบบฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบฯ เพิ่มมากขึ้น
S1-4 ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฯ เพือ่ น�าความคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงระบบฯ
โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�าหนด ได้แก่
1. S1-2 โครงการเครือ่ งผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (Automatic Document Machine)
2. S1-2 โครงการใบรับรองออนไลน์โดยใช้ QR Code
3. S1-2 โครงการบริการสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ TU REG e-journal
4. S1-2 โครงการเพิ่มช่องทางการช�าระเงินออนไลน์
5. S1-2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สนท. (ไทย-อังกฤษ) Co – Creator
6. S1-2 โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Web Service)
7. S1-3 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบบริการทางการศึกษาทีจ่ ดั ท�าขึน้ ใหม่
e-learning/Multimedia
8. S1-3 โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
9. S1-4 โครงการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ

ใสใจ และเปนมิตร

- ประชำคม มธ.และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำรับรู้ข่ำวสำร
ภำพลักษณของ สนท.
- มีควำมสุข ใส่ใจ ร่วมใจ ให้บริกำรตลอดเวลำส�ำหรับผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม
S2-1 น�าเสนอบริการผ่านสื่อหลากหลาย เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความน่าเชื่อถือในงานบริการ
(ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจได้)
S2-2 สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบ Co-Creator ในงานบริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กร
S2-3 ส่งเสริมบุคลากรให้มบี คุ ลิกภาพทีส่ ง่างามในงานบริการ สร้างขวัญและสุขภาพกายใจทีด่ ี
S2-4 ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ การรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน เพื่อน�าความคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงการบริการ
โดยมีโครงการ หรือกิจกรรมที่ก�าหนด ได้แก่
1. S2-1 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
2. S2-1 โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
3. S2-1 โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
4. S2-1 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Internet/Facebook)
5. S2-2 โครงการแนะแนวสัญจร (Admission Road Show)
5.1 กิจกรรมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
5.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเชิงรุก
5.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และสถานศึกษา
6. S2-2 โครงการพี่ชวนน้องเรียนธรรมศาสตร์
7. S2-2 โครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ (ลานกิจกรรม)
8. S2-2 โครงการสานใจ...สร้างสุข
9. S2-3 โครงการติดดาว (The Star)
10. S2-4 โครงการส�ารวจการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ สนท.
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"WOW" Experience

“WOW” Experience

เน้ น – ก้ าวทันการเปลี่ยนแปลง อย่างน้ อย AEC >> ก้ าวล ้า นาสมัย

ระด ับความสาเร็ร็รจในการป
ป้
ปองก
ันความผิดพลาด
ของ “การอนุ
การอนุม ัติปริญญา
ญา”
เกณฑ์มาตรฐาน :
2
3
คุณค่าหล ักทีส
่ าน ักทะเบียนและประมวลผลต้
อ
1
4 1.งการ
มีการทบทวนขัน
้ ตอนการปฏิบัตงิ าน

่ มอบ
จะสง
ในปี งบประมาณ 2556 - 2558

จัดทา Checklist และมีการประชุมร่วมกันก่อน
การปฏิบัตงิ าน
2. มีการตรวจติดตาม (Audit) ในการ
ปฏิบัตงิ านการอนุมัตป
ิ ริญญาตลอดกระบวนการ
่ ง
3. มีการจัดเก็บสถิต ิ ลักษณะความเสีย
พร ้อมทัง้ สรุปรายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อ
ผู ้อานวยการเป็ นประจาทุกเดือน

4

4. นาข ้อมูล ข ้อเท็จจริงทีไ่ ด ้จากการประชุม
สถิตต
ิ า่ งๆ รวมถึงการมองภาพอนาคต มารวบรวม
และวิเคราะห์จัดทา QC Tools เป็ นการวางแผน
กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัตก
ิ ารเชิงปองกั
ป้
นหรือเชิงรุก
เพือ
่ ป้ องกันหรือแก ้ไขปั ญหา
5. ดาเนินการทัง้ 4 ข ้อ และไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการอนุมัตป
ิ ริญญา หรือ ได ้รับการ
ชมเชย

ในบ้ าน

คุณค่ำหลัก

ที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล

ต้องกำรจะส่งมอบ
ในปีงบประมำณ 2556-2558

งานทะเบียน
ทางการศึกษา
ในมหาว�ทยาลัย
ธรรมศาสตร์

: TU-REG CoPs

ส�านักทะเบียนและประมวลผล เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ในการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ จึงท�าการรวบรวมและสร้างองค์
ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านบริการทางการศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้ายผู้ได้รับ
ประโยชน์ คือ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดท�าสื่อกลาง
เพื่อสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยน ในรูปแบบ Web Blog
(http://km.reg.tu.ac.th/) เพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็นระบบ โดยผูป้ ฏิบตั งิ านบริการทางการศึกษาคณะ/
โครงการ/สาขา สามารถสืบค้น และถ่ายทอด แลกเปลีย่ นความ
รู้ในกระบวนงานที่ส�านักทะเบียนฯ รับผิดชอบ

ªØÁª¹§Ò¹·ÐàºÕÂ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ :TU-REG CoPs
à¢ŒÒ¶Ö§·Õè http://km.reg.tu.ac.th/
ªØÁª¹§Ò¹·ÐàºÕÂ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ :TU-REG CoPs
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HI-ED REG CoPs

ชุมชนงำนทะเบียนทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจมีชื่อเรียกอื่น ๆ แตกต่างกันไป แต่มีลักษณะของหน้าที่ความรับผิดชอบคล้ายคลึงกัน
คือ การจัดการงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา
การจัดตั้งเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ KM Blog ของเครือข่ายฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียน
รูใ้ นการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ เชือ่ มต่อข้อมูลข่าวสารและการประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
ต่อกันในเครือข่ายฯ โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแต่ละภาค อย่างน้อย ภาคละ 3 มหาวิทยาลัย
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลระบบและการบริหารจัดการ KM Blog ร่วมกัน ในลักษณะ Co-Creator
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็น Co-Creator ประกอบด้วย
กรุงเทพและปริมณฑล
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคใต้
7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาคตะวันตก
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

ภาคตะวันออก
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคกลาง
14. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาคเหนือ
16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

Budget
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สำ�นักทะเบียนและประมวลผล

ส�ำ

นักทะเบียนและประมวลผล
ได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ โดยใน
ปี ง บประมาณ 2557 ซึ่ ง ได้ รั บ จั ด สรรงบ
ประมาณทั้งหมด เป็นจ�ำนวน 47,995,100
บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน
หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น) แยกเป็ น งบประมาณ
แผ่นดิน จ�ำนวน 18,622,600 บาท (สิบแปด

ล้ า นหกแสนสองหมื่ น สองพั น หกร้ อ ยบาท
ถ้วน) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ
จ�ำนวน 22,941,000 บาท (ยี่สิบสองล้าน
เก้ า แสนสี่ ห มื่ น หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) และ
งบประมาณสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม จ� ำ นวน
6,431,500 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่น
หนึ่ ง พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ตามการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง
รายละเอียดตามตาราง
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ ได้รบั จัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ 2557

รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายรับ
แหล่งเงิน

รายจ่าย

จำ�นวนเงิน
(บาท)

สัดส่วนงบ
ประมาณ (%)

จำ�นวนเงิน
(บาท)

สัดส่วนงบ
ประมาณ (%)

1. งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)

18,622,600

38.80

17,831,717

40.76

2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน (งบพิเศษ)

22,941,000

47.80

20,831,341

47.61

2.1 งบประมาณที่ได้รับจาก		
มหาวิทยาลัย

19,521,000

17,562,680

2.2 ขออนุมตั ใิ ช้เงินสะสมของ สนท.

3,420,000

3,268,661

3. เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

6,431,500

13.40

5,089,486

11.63
-

3.1 งบคลัง

-

-

3.2 งบพิเศษ

6,431,500

5,089,486

รวมทั้งหมด

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
3. เงินอุดหนุน
2. งบพิเศษ
1. งบคลัง

47,995,100

100

43,752,544

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบพิเศษ

งบพิเศษ

งบคลัง

งบคลัง

รายรับ(ล้านบาท)

รายจ่าย(ล้านบาท)

6.43
22.41
18.62

5.09
20.83
17.83

100
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| Accuracy
odern ก้ำวล�้ำ น�ำสมัย
M
o M
Dern หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยได้มาตรฐาน
โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ก้ำวล้�ำ น�ำสมัย

MASS

Accu
Racy
ถูกต้อง เชื่อถือได้

Accuracy ถูกต้อง เชื่อถือได้
หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

Sma
mart
rt Smart ถูกต้อง เข้ำถึงงำย
สะดวก เข้ำถึงงำย

Smile
ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การให้บริการทีเ่ ป็นระบบ ผูใ้ ช้ระบบมีความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รับบริการได้
อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน

Smile ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
อย่างตั้งใจและจริงใจ

50
50
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ของสำ�นักทะเบียนและประมวลผล
ประจ�าปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ตรวจเยี่ยมส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจ�าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 อันเป็นการ
ประเมินผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม
2558 โดยในการนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ ใช้การสังเกต
การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งได้แสดงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะในการพัฒนา แต่ละองค์ประกอบ
ในปีการศึกษา 2557 ส�านักทะเบียนและประมวลผลได้รับเกียรติจาก
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ทั้ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก และ
ภายในมธ. ดังรายนาม ดังต่อไปนี้
1. ดร.กัญญาณัฐ ไฝค�า
2. รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ
3. รองศาสตราจารย์สมชาติ แตรตุลาการ



ประธานกรรมการ
(ผูอ้ า� นวยการส�านักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร)ี
กรรมการ
(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
กรรมการ
(คณะสหเวชศาสตร์)

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
(Improvement)

1. การบริการ
1.1 มีการพัฒนาบริการทีผ่ ใู้ ช้บริการสามารถใช้งานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ผ่านแนวคิด “Anywhere
Anytime” โดยเป็นการบริการที่เน้นผู้ใช้บริการสามารถท�ารายการได้ด้วยตนเอง (Self Service) เช่น
บริการผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (Automatic Document Machine) บริการส่งข้อมูลข่าวสาร
ทางการศึกษาผ่าน SMS ของระบบ AIS (TU-NEWS) บริการกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช�าระค่าบริการ
ต่ า งๆ ผ่ า นบั ต รนั ก ศึ ก ษา (e-Purse) และบริ ก ารวี ดี โ อทางการศึ ก ษาจากสถานี YouTube :
NuREG Thammasat

2. การบริหารและการจัดการ
2.1 แผนบริ ห าร มี ก ารก� า กั บ ติ ด ตามผลการด� า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ “MASS
Strategy” และผลการด�าเนินงานตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปี (Action Plan)
2.1.1 ระบบติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักทะเบียนและประมวลผล โดยมี
คณะกรรมการด�าเนินงานประกันคุณภาพ (QA ชุดที่ 1) ท�าหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงาน
ผ่านระบบฯ ตามปฏิทินการด�าเนินงาน และมีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงาน โดยคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลฯ (QA ชุดที่ 2) ก�ากับและตรวจสอบผลการด�าเนินงาน
ในภาพรวมทุกๆ 6 เดือน
2.1.2 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (Action Plan) ของ มธ. โดย
ผู้แทนของส�านักทะเบียนและประมวลผล ที่เป็นคณะท�างานเครือข่ายด้านการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลแผนมหาวิทยาลัย เป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงานผ่านระบบเป็นประจ�า
ทุกเดือน
2.1.3 การพัฒนา TU REG-e-Journal เพือ่ รายงานสถิตเิ ชิงวิเคราะห์สา� หรับผูบ้ ริหาร
ในการตัดสินใจ
2.2 การพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงรูปแบบและหลักสูตรการอบรมขึ้นใหม่ โดยการ
จัดอบรมแบบ In-house Training ที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โดยน�าประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเป็น
หลักในการพิจารณาจัดหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรนัน้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายหรือทิศทางการพัฒนา
ของหน่วยงานในภาพรวมด้วย
2.2.1 ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารพัฒนาบุคลากรแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงรายงานทีไ่ ด้เป็นหลักฐานส�าหรับการ
บันทึกจ�านวนชั่วโมงอบรม
2.2.2 ก�ากับติดตามผลระหว่างปี เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบส�าหรับการปรับแผนพัฒนา
เป็นรายเดือน
2.2.3 ก�ากับติดตามผลหลังสิน้ ปีงบประมาณ ด�าเนินการประมวลผล ตัวชีว้ ดั บุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตรงกับหน้าที่ ตามรายงานผลเข้าระบบ
เป็นประจ�าทุกเดือน

| Accuracy

1.2 มี ช ่ อ งทางการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย มี ก ารพั ฒ นา
ช่องทางการส่งต่อข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอีกด้วย ได้แก่
www.registrarnetwork.net สถานี YouTube : NuREG Thammasat บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางการศึกษาส�าหรับนักศึกษา Facebook : Registrar.TU และ จดหมายข่าว ซึ่งเป็นทางเลือก
ในการเข้าถึงบริการที่ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

51

52
52

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

รอบปีกำรศึกษำ 2557

• ด้ำนบริกำร

1. การจัดการความรู้ น�ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
โดยดึงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท�างาน และการบริการด้านงานทะเบียนเกีย่ วกับบริการทางการศึกษา
จากผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วน�ามาเรียบเรียง ตีความใหม่ในมุมมองนักศึกษาผูใ้ ช้บริการ และถ่ายทอด
ความรูน้ นั้ ในรูปแบบ Animation โดยสร้างสถานีให้ความรู้และบริการใน YouTube ชื่อ “NuREG
Thammasat” เป็นสือ่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึง่ สอดคล้องกับรูปแบบบริการแบบ Self-Service
2. โครงการ “นักศึกษาเรียนดีจากชนบท (โครงการช้างเผือก)” ส�านักทะเบียนและประมวลผล
เห็นความส�าคัญของกระบวนการสรรหานักเรียน และพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนให้ครอบคลุม
กับกลุ่มนักเรียนผู้ขาดโอกาสให้ได้มากที่สุด จึงมีการจัดนิเทศโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โดยมี
ทีมงาน วิทยากรผูท้ มี่ คี วามรูจ้ ากอาจารย์ เจ้าหน้าทีส่ า� นักทะเบียนและประมวลผล จัดกิจกรรม แนะแนว
สัญจรในเขตพื้นที่โครงการ

• ด้ำนบริหำรจัดกำร

1. พัฒนาฐานความรูใ้ ห้กบั บุคลากร ให้มที กั ษะด้านการบริหารจัดการ และการปฏิบตั งิ านมาก
ยิ่งขึ้น วางแผนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ ประชุมวิชาการ หรือการฟงบรรยายพิเศษต่างๆ โดยหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้บุคลากร
คนละ 3,000 บาท / คน / ครั้ง / ปี
2. จัดท�าแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแผน พร้อมทั้งมีการก�าหนดรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ที่ใช้ใน
การด�าเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อวัดความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ภายในกรอบ
เวลาที่ก�าหนด โดยมีการรายงานผลตัวบ่งชี้ เป็นรายเดือนและรายไตรมาสผ่านระบบติดตามผลการ
ด�าเนินงาน พร้อมทั้งได้มกี ารวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงระหว่างแผนต่างๆ โดยการจัดท�าตารางบูรณาการ
ตัวแสดงผลงานของส�านักทะเบียนฯ กับตัวบ่งชีอ้ นื่ ๆ ของ มธ. เพือ่ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนทุกพันธกิจ

• ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามหลากหลาย ให้บริการด้วย
ความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม อาทิเช่น 1) มีการพัฒนาเครื่องผลิตใบรับรอง
อัตโนมัติ (Automatic Document Machine) เฟส 2 ส�าหรับนักศึกษาพิการ 2) มีการจัดท�า
Clip VDO พร้อมค�าแปล (Subtitle) ภาษาอังกฤษ ความรูด้ า้ นงานบริการทางการศึกษา ผ่านทางสถานี
NuREG Thammasat เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC) เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับงานบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง



ภำพรวมผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
ด้วยวำจำแยกตำมรำยกำรองคประกอบ

องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง

กลยุทธ์ MASS ซึง่ เกิดจากการสนับสนุนของบุคลากรทุกคนท�าให้เกิดการบริหารจัดการ
• หน่และพัวยงานมี
ฒนาด้านคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
หารมีวสิ ยั ทัศน์ และสนับสนุนในงานด้านประกันคุณภาพ มีการบริหารจัดการท�าให้งานประกัน
• ผูคุบ้ณริภาพเป็
นส่วนหนึ่งของงานประจ�า
• มีระบบการให้บริการผู้รับบริการหลายช่องทาง มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบริหารแผนความเสี่ยงควรมีระบบการติดตาม ข้อเสนอการปรับปรุงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศของส�านักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของระบบ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

องคประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก
จุดแข็ง

กพันต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหวั ใจในการให้บริการและสร้างภาพ
• บุลักคษณ์ลากรมีที่ดีขคองส�วามรัานักและผู
กทะเบียนและประมวลผล
ยนฯ มีการน�าเทคโนโลยี ความก้าวหน้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และท�าให้มีบุคลากร
• ส�ตืา่นนัตักวทะเบี
ในการพัฒนาตนเอง และเป็นความท้าทายต่อบุคลากร
• บุคลากรมีความพยายามในการพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีทมี่ คี วามก้าวหน้าทันสมัยที่
องค์กรน�ามาใช้

แนวทางเสริมจุดแข็ง
อบรมพัฒนาบุคลากรให้ทันกับระบบการให้บริการที่พัฒนาได้รวดเร็ว ทันสมัย
ผลการเรียนออกล่าช้า มีผลต่อการถอนชือ่ เมือ่ คะแนนต�า่ หรือ ลงทะเบียนในรายวิชาต่อเนือ่ ง
ผลสอบออกล่าช้าเป็นเพราะขั้นตอนการด�าเนินงาน

•
•
•
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2. พัฒนาช่องทางการให้บริการเพือ่ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการช�าระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอ�านวยความสะดวก ให้แก่ผใู้ ช้บริการในกลุม่ นักศึกษา จาก
เดิมทีเ่ คยช�าระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษาผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์นนั้ ส�านักทะเบียนฯ ได้รว่ มมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วสิ และ 7-eleven ช่องทางการช�าระ
เงิน ค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถช�าระค่าธรรมเนียม
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557
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จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาระบบการตรวจสอบการจบการศึกษา ให้มีความถูกต้อง ชัดเจนสมบูรณ์ตามโครงสร้าง
หลักสูตรให้เหมือนในใบกระจายรายวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร

รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

•

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ควรจะมีการประเมินในการให้บริการอื่น ๆ นอกจาก
หน้าเคาน์เตอร์ เช่น ประเมินคณะหรือประเมินตอนส�านักทะเบียนฯ จัดกิจกรรม

•

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ Automatic Document Machine (ส�าหรับนักศึกษาพิการ)

•
ข้อสังเกตอื่นๆ
• นักศึกษาไร้สัญชาติ ปจจุบันเป็นศิษย์เก่า มีความประทับใจในส�านักทะเบียนฯ มาก เพราะท�าให้
นักศึกษาประสานกรมการปกครอง เรื่อง การเพิ่มชื่อ - สกุล



บันทึกกำรสัมภำษณกลุ่มผู้ใช้บริกำร
และกลุ่มบุคลำกรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล

จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรของส�านักทะเบียนและประมวลผล และกลุ่มผู้รับบริการ ประกอบด้วย
กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่คณะ/สถาบัน และกลุ่มนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

สัมภ�ษณ์บุคล�กร สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
ได้น�าเสนอจุดเด่น ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหน่วยงาน ดังนี้
จุดเด่น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานของตนเอง มีประสบการณ์ในการท�างานสูง
มีการท�างานลักษณะเป็น Partner หรือ Buddy ภายในฝาย เรียนรู้งานของกันและกัน สามารถท�างาน
แทนกันได้ รวมถึงมีความเข้าใจภาระงานของส�านักทะเบียนฯ โดยภาพรวม
เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท�างาน ภูมิใจในการท�างาน ที่ได้ท�างานที่ได้พบปะบุคคลกลุ่มต่างๆ เนื่องจาก
ส�านักทะเบียนฯ เป็นหน่วยงานกลางด้านฐานข้อมูลนักศึกษา
มีช่องทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หลากหลายช่องทาง
ส�านักทะเบียนฯ มีวัฒนธรรมองค์กร แบบพี่น้อง เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน ท�าให้บุคลากรมีเจตคติ
ที่ดีต่อการท�างาน
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีความก้าวหน้าด้านการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�างาน
ส�านักทะเบียนและประมวล มีช่องทางติดต่อกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
สถานที่การท�างานกว้างขวาง มีบรรยากาศการท�างานที่ดี
บุคลากรมีความรัก และความผูกพันต่อองค์กร มีหัวใจในการให้บริการ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

•
•
•
•
•

บุคลากรบางส่วนมีปญ หาด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากการท�างาน เช่น สายตาผิดปกติ จึงอยากให้หน่วยงานมีนโยบาย
ด้านสวัสดิการในการจัดสรร แว่นสายตา และส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติม เช่น การท�าฟน
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น การมีแสงสว่างที่เพียงพอ การมีเสียงรบกวนจากพื้นที่ส่วนหน้าที่ให้
บริการรบกวนการท�างานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรอยากให้มีการแบ่งพื้นที่ส�าหรับการให้บริการหน้า
เคาน์เตอร์ และพื้นที่การท�างานจะท�าให้เกิดสมาธิในการท�างาน
บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นการพัฒนา
ตนเองด้านการใช้ระบบสารสนเทศ และพัฒนาตนเองด้านภาษา เป็นต้น
สถานที่ท�างานของ ส�านักทะเบียนและประมวลผล มธ. ท่าพระจันทร์ มีพื้นที่จ�ากัด และควรมีการแก้ไข
ระบบสาธารณูปโภคเช่น สัญญาณโทรศัพท์
ในส่วนของการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผูใ้ ช้บริการแต่ละปีมคี วามต้องการทีห่ ลากหลาย
ท�าให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบให้เข้ากับความต้องใช้บริการในปีนั้น

สัมภำษณผู้รับบริกำร

สัมภ�ษณ์ผู้รับบริก�ร กลุ่มอ�จ�รย์
ได้น�าเสนอจุดเด่น ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหน่วยงาน ดังนี้
จุดเด่น

•
•

ระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาออนไลน์ เป็นระบบทีด่ เี ป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ผูส้ อน ท�าให้อาจารย์ผสู้ อนสามารถเห็นผลการเรียนการสอน และสามารถน�าไปวางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละรายวิชาเป็นรายบุคคล
ส�านักทะเบียนฯ ได้รว่ มมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนาระบบเพือ่ ตรวจสอบประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษาก่อนที่จะวางแผนการเรียน และเลือกจดทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป ด้วยการพัฒนา
ระบบจ�ากัดสิทธินักศึกษาที่มีผลการเรียนน้อยกว่า 2.00 ไม่ให้จดทะเบียนเรียนก่อนที่จะได้พบปะพูดคุย
กับอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ให้อาจารย์และนักศึกษาได้วางแผนการเรียนร่วมกัน เมือ่ นักศึกษาได้เข้าพบกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วระบบก็จะปลดล็อกให้นักศึกษาสามารถจดทะเบียนเรียนได้ตามปกติ

ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา

•
•

ส�าหรับในบางคณะมีข้อก�าหนด หรือมาตรฐานซับซ้อนภายในเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการเพิ่มถอน
รายวิชา เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ มีข้อก�าหนดภายในห้ามนักศึกษา Add Drop เรียนรายวิชาผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือห้ามนักศึกษาย้าย Section ถ้าเป็นการจดทะเบียนในรายวิชาเดียวกัน ท�าให้เกิดความ
ยุ่งยากในการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ส�านักทะเบียนฯ
ต้องการให้มกี ารพัฒนาระบบให้อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาสามารถ ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้ เนื่องจากนักศึกษาบางรายมีผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ท�าให้
ไม่สามารถลงเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาต่อเนื่องได้

| Accuracy

ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
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สัมภ�ษณ์ผู้รับบริก�ร กลุ่มเจ้�หน้�ที่
ได้น�าเสนอจุดเด่น ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหน่วยงาน ดังนี้
จุดเด่น

•
•

ส�านักทะเบียนฯ มีการก�าหนดปฏิทนิ การท�างานทีช่ ดั เจน รวมถึงขัน้ ตอนการท�างานทีต่ อ้ งท�างานประสาน
กันระหว่างคณะ สถาบัน กับ ส�านักทะเบียนฯ และมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันเพื่อยืนยัน
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในทุกกระบวนการท�างาน รวมถึงลดปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการท�างานต่างๆ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดอบรมการใช้ระบบบริการทางการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ คณะ
สถาบัน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง

ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา

•
•
•
•
•
•

•
•

ต้องการให้ส�านักทะเบียนและประมวลผล เพิ่มฐานข้อมูลนักศึกษา ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น
รูปนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์
ต้องการให้มีการเพิ่มรูปภาพ และข้อมูลบุคลากร ฝายต่างๆ บนเว็บไซต์ของ ส�านักทะเบียนฯ เพื่อการ
ติดต่อประสานงาน และได้ท�าความรู้จักกันในเบื้องต้น
ในการจัดท�าตารางสอนออนไลน์ กรณีทคี่ ณะมีตารางเวลาการเรียนการสอน ต่างจากข้อมูลในระบบของ
ส�านักทะเบียนฯ ควรปรับระบบให้มีความยืดหยุ่น และสะดวกต่อการใช้งาน หรือปรับให้โปรแกรม
สามารถรองรับ section ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น
ส�านักทะเบียนฯ ควรมีการแจ้งเตือนไปยังนักศึกษา หรือคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่โดยเร็วเกี่ยวกับ
สถานภาพนักศึกษาที่มีแนวโน้มผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้มีการด�าเนินการเรื่องต่อไป
เพือ่ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป ก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดสภาพนักศึกษา เนือ่ งจากนักศึกษามีการจดทะเบียน
เรียนล่วงหน้าไปแล้ว แต่พบว่ามีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
ในกรณีทมี่ กี ารออกประกาศ หรือปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ของมหาวิทยาลัย ขอให้สา� นักทะเบียนฯ
มีการประกาศแจ้งให้ทราบโดยเร็ว และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
ระบบการประกาศผลการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มีความแตกต่างกับระบบ หรือแบบฟอร์มที่
ส�านักทะเบียนฯ ก�าหนดไว้ให้ เนื่องจากการประกาศผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ต้องมีการประกาศ
คะแนนเป็นรายข้อ คะแนนรวม และ คะแนนสูงสุด คะแนนต�่าสุดในวิชานั้น ท�าให้เจ้าหน้าที่ของคณะ
ต้องปรับการกรอกผลการศึกษาลงในระบบให้ตรงกับของ ส�านักทะเบียนฯ จึงมีขอ้ เสนอแนะให้มขี อ้ ตกลง
ในการท�างานเพื่อจะได้อ�านวยความสะดวกในกระบวนการท�างานของทุกฝาย หรือเป็นไปได้ที่จะมีการ
พัฒนาระบบร่วมกันในอนาคต
พัฒนาระบบการตรวจสอบจบของนักศึกษาให้มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์ ให้มลี กั ษณะเหมือนกับใบกระจาย
โครงสร้าง ซึง่ ปจจุบนั พบว่า จากการตรวจสอบจบของนักศึกษา ยังพบข้อผิดพลาดเกีย่ วกับสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาโท จึงมีขอ้ เสนอให้มกี ารปรับระบบ ในส่วนทีเ่ ป็นสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาโท ให้นกั ศึกษา
สามารถกรอกรายวิชาได้ด้วยตนเอง
เปิดสิทธิให้เจ้าหน้าที่คณะ สามารถเข้าดูข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวของนักศึกษาได้

จุดเด่น

•
•

เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ ให้ค�าแนะน�าแก่นักศึกษาไร้สัญชาติ ให้มีชื่อ นามสกุล เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและเป็นกรณีตัวอย่างของกรมการปกครองต่อไป
มีช่องทางการให้บริการ และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เกิดความสะดวก สามารถรับข้อมูล
ข่าวสารได้จากหลายแหล่ง ท�าให้ไม่ต้องมาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์

ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา

•
•

ต้องการให้มีความรวดเร็วในการประกาศผลการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนศึกษาต่อ
ในรายวิชาต่อไป
การส�ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการเรียนดีจากชนบท
(ช้างเผือก) ขอให้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัตอิ ย่างถีถ่ ว้ น เพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมและเป็นการสร้างโอกาส
ในการศึกษาส�าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสอย่างแท้จริง

| Accuracy

สัมภ�ษณ์ผู้รับบริก�ร กลุ่มนักศึกษ�
ได้น�าเสนอจุดเด่น ข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหน่วยงาน ดังนี้
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ผลการประเมินตนเอง
สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
ประจ�าปีการศึกษา 2557
ผลการตรวจสอบคุณภาพภายในของส�านักทะเบียนและประมวลผล ประจ�าปี
การศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมส�านักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนี้
ลําดับ
ที่

องค์ประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

คะแนน
เปาหมาย
เต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
2557
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
/ = บรรลุ ประเมิน
X = ไมบรรลุ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ การบริหารของส�านักเพื่อการก�ากับ
ที่ สกอ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
5.1
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

ข้อ

7

5

1-7

7

/

5.00

ตัวบ่งชี้ ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
มธ.10 สนับสนุน

ข้อ

7

7

1-7

7

/

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ ที่ 5
สกอ.

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ ที่ 5 มธ.

5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ ที่ 5
ทั้งหมด

5.00

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มธ.11
สนท.1 ระดับความส�าเร็จในการปองกัน
ความผิดพลาดของการถอนชื่อ
คะแนนต�่า
สนท.2 ร้อยละของการประกาศผลการศึกษา
ได้ตามมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

5

3.60

8,044.37

3.58

X

3.58

2,247
ข้อ

5

4

1-5

5

/

5.00

ร้อยละ

50

เร็วกว่า
มาตรฐาน
ร้อยละ50

7,028

100.00

/

5.00

7,028

องค์ประกอบคุณภาพ

หนวยวัด

คะแนน
เปาหมาย
เต็ม 5

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

59

บรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
/ = บรรลุ ประเมิน
X = ไมบรรลุ

สนท.3 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนิน
กิจกรรมตามแผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ระบบบริการทางการศึกษา

ข้อ

5

5

1-5

5

/

5.00

สนท.4 ระดับความส�าเร็จในการปองกัน
ความผิดพลาดของการจัดท�าฐาน
ข้อมูลนักศึกษา

ข้อ

5

3

1-3

3

/

3.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 มธ.

3.58

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 ทั้งหมด

4.32

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบของสกอ.

5.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบมธ.

4.29

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบทั้งหมด

4.51



ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

สรุปผลการประเมิน
จากการประเมินคุณภาพภายใน 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ พบว่า ส�านักทะเบียนและประมวลผล
มีผลการประเมินระดับดีมาก (4.51 คะแนน) โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ตามองค์
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ตามองค์
ประกอบคุ ณ ภาพ โดยพิ จ ารณาเฉพาะตั ว บ่ ง ชี้ ประกอบคุ ณ ภาพ โดยพิ จ ารณาเฉพาะตั ว บ่ ง ชี้
ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ส�านักทะเบียนและ
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีผลการประเมินภาพ ประมวลผล มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี
รวมอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) โดยมีผลการ (4.29 คะแนน) โดยมีผลการประเมินองค์ประกอบที่
ประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ใน 5 การบริ ห ารจั ด การ อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก (5.00
ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) หากพิจารณาในมุมมอง คะแนน) และองค์ประกอบที่ 6 ภารกิจหลัก อยู่ใน
ของปจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ระดับดี (3.58 คะแนน) หากพิจารณาในมุมมอง
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีผลการประเมินด้าน ของปจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า
ส�านักทะเบียนและประมวลผล มีผลการประเมิน
กระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)
และมี ผ ลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต อยู ่ ใ นระดั บ ดี
(3.58 คะแนน)

| Accuracy

ลําดับ
ที่

ผลการดําเนินงาน
2557
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เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ตามองค์ประกอบ
คุณภาพในตัวบ่งชี้ทั้งหมด มีการก�าหนดค่าน�้าหนักให้ตัว
บ่งชี้ สกอ. มีค่าน�้าหนักเป็น ร้อยละ 80 และก�าหนดค่าน�้า
หนักให้ตัวบ่งชี้ มธ. มีค่าน�้าหนักเป็น ร้อยละ 20 พบว่า
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. ทัง้ หมดทีป่ รับค่าน�า้ หนัก
แล้วได้คะแนน 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) และ
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ มธ. ทั้งหมดที่ปรับค่าน�้าหนัก
แล้วได้คะแนน 0.86 คะแนน (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด ที่ปรับค่าน�้าหนักแล้วได้
คะแนน 4.86 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) หากพิจารณาใน
มุมมองของปจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า
ส� า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผลมี ผ ลการประเมิ น ด้ า น
กระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (4.60 คะแนน) และด้าน
ผลผลิตอยู่ในระดับดี (4.29 คะแนน)

ตำรำง
สรุปก�รประเมิน

ตำมองคประกอบคุณภำพ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ
คะแนนกำรประเมินตัวบ่งชี้สกอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

องคประกอบ

ปจจัย
กระบวนกำร ผลผลิต
น�ำเข้ำ

องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

-

5.00

องค์ประกอบที่ 6
ภารกิจหลัก

-

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
อยูในระดับ

-

ผลกำร
ประเมิน

รวม

คะแนนกำรประเมินตัวบ่งชี้มธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปจจัย
กระบวนกำร ผลผลิต รวม
น�ำเข้ำ

5.00 ดีมาก

-

5.00

5.00

5.00

-

5.00

-

5.00

5.00

-

5.00

-

ดีมาก

ดีมาก

-

ดีมาก

-

-

ผลกำร
ประเมิน

ปจจัย
กระบวนกำร ผลผลิต
น�ำเข้ำ

5.00

3.58 4.29

-

4.60

4.29 4.51

3.58 4.29

-

4.60

4.29 4.51

-

ดีมาก

ดี

-

ดี

ผลกำร
ประเมิน

รวม

-

ดี

5.00 ดีมาก

คะแนนกำรประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

5.00 ดีมาก

ดีมาก
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ตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2557
ของส�านักทะเบียนและประมวลผล
ตัวชี้วัด/
รำยกำรข้อมูล

1. ประสิทธิผล
1.3 มหาวิทยาลัย
ของประชาชน
1) ชุ ม ชนได้ รั บ การ
ถ่ายทอดความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ที่ มธ. มี หรื อ ชุ ม ชนได้ รั บ
ความรู้คู่คุณธรรมได้รับการ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้น�าชุมชน (ชุมชนงาน
ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษา : Hi-Ed REG CoPs
/ ชุมชนงานแนะแนวสัญจร :
Road Show CoPs) (71)

หน่วยนับ

ค่ำ
เปำหมำย
น�้ำหนัก

ผลกำร
ด�ำเนินงำน
12 เดือน

70
40

คะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงค่ำ
น�้ำหนัก

96.97
94.71

ชุมชน

15

2

3

100.00

15.00

ค่าเฉลี่ย
(เต็ม 5
คะแนน)
7) ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ร้อยละ
ประกาศผลการศึกษาได้ตาม
มาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 2
สนท. 2) (83)

15

4.25

3.65

85.88

12.88

10

100

100

100.00

10.00

6) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (79)
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ตัวชี้วัด/
รำยกำรข้อมูล

ค่ำ
หน่วยนับ
เปำหมำย
น�้ำหนัก

1.4 ระดับความส�าเร็จของ
การประกันคุณภาพ
1.4.1 ระดับความส�าเร็จ
ของการประกันคุณภาพภายใน
ประจ�าปการศึกษา 2556

30

องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
1) ภาวะผูน้ า� ของสถาบัน คะแนน
และผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของ
สถาบัน(สกอ.7.1) (100)
2) ระบบสารสนเทศ คะแนน
เพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ.7.3) (101)
3) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม คะแนน
บทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห าร
สถาบัน (สมศ.13) (102)
องค์ประกอบที่ 9
ระบบกลไกลการประกันคุณภาพ คะแนน
1) ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประกั น คุ ณ ภาพภายในรั บ รอง
โดยต้นสังกัด (สมศ.15) (103)

ผลกำร
ด�ำเนินงำน
12 เดือน

คะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงค่ำ
น�้ำหนัก

100.00

5

4.51

5

100.00

5.00

5

4.51

5

100.00

5.00

5

4.51

4.55

100.00

5.00

15

4.51

4.86

100.00

15.00

63
ค่ำ
หน่วยนับ
เปำหมำย
น�้ำหนัก

2. ประสิทธิภาพ
1) กระบวนการพั ฒ นา คะแนน
แผน (สกอ. 1.1) (105)
2) ระบบบริหารความเสีย่ ง คะแนน
(สกอ. 7.4) (106)
3) ระบบกลไกการเงินและ คะแนน
งบประมาณ (สกอ. 8.1) (107)
4) การปฏิ บั ติ ง านที่ แ ล้ ว
เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด
ครั้ง
4.1) ค�าของบประมาณ
แผ่นดินและงบหน่วยงาน ครั้ง
(108)
4.2) การเลือ่ นเงินเดือน
(109)
ครั้ง
4.3) รายงานการประเมิน
ตนเอง (110)
ครั้ง

ผลกำร
ด�ำเนินงำน
12 เดือน

คะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงค่ำ
น�้ำหนัก

5.00

20
5

5

5

100.00
100.00

5

5

5

100.00

5.00

5

5

5

100.00

5.00

5

8

8

100.00

5.00

2

2

5

5

1

1

| Accuracy

ตัวชี้วัด/
รำยกำรข้อมูล
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ตัวชี้วัด/
รำยกำรข้อมูล

ค่ำ
หน่วยนับ
เปำหมำย
น�้ำหนัก

3. การพัฒนาองค์กร
1) การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ใน ร้อยละ
ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ
ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (113)
2) การพัฒนาสถาบันเรียนรู้ คะแนน
(สกอ.7.2) (114)
3) บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ร้อยละ
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้ แ ละ
ทักษะทีต่ รงกับหน้าทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
12 ชั่วโมง/ปี
จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด (115)
จ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้ แ ละ
ทักษะทีต่ รงกับหน้าทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
12 ชั่วโมง/ปี (116)
น�้าหนักรวม

ผลกำร
ด�ำเนินงำน
12 เดือน

คะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)

คะแนน
ถ่วงค่ำ
น�้ำหนัก

3.44

10
4

100

86.00

94.40
86.00

3

5

5

100.00

3.00

3

100

100.00

100.00

3.00

48
48

100

คะแนน
หน่วยงาน

97.32

odern ก้ำวล�้ำ น�ำสมัย
M
o M
Dern หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความรู้และ
ก้ำวล้�ำ น�ำสมัย

MASS

Accu
Racy
ถูกต้อง เชื่อถือได้

Smart
สะดวก เข้ำถึงงำย

Smile
ใสใจ และเปนมิตร

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยได้มาตรฐาน
โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

Accuracy ถูกต้อง เชื่อถือได้
หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

Smart ถูกต้อง เข้ำถึงงำย

หมายถึง การให้บริการทีเ่ ป็นระบบ ผูใ้ ช้ระบบมีความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รับบริการได้
อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน

Smile ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
อย่างตั้งใจและจริงใจ

| Smart| Smart
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Hilight เด่น
ประจ�าเล่ม

ยธรรมศาสตร
แบบบัตรมหาวิทยาลั
อก
ดอ
กว
ระ
รป
กา
บ
ั
สำหร
โดย ธาดา ชัยฤกษ

สำหรับการประกวดออกแบบบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตร
โดย ธาดา ชัยฤกษ

ศาส
มหาวิทยาลัยธรรม
RSITY

THAMMASAT UNIVE
นามสกุล
ชื่อ
LASTNAME
NAME
588XXXXXXX
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8 วันหมดอายุ 01/01/6

วันออกบัตร 01/01/5

 
  






มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

CARD HOLDER NAME

THAMMASAT UNIVERSITY
นามสกุล
ชื่อ
LASTNAME
NAME
588XXXXXXX

Front Card

วันออกบัตร 01/01/58 วันหมดอายุ 01/01/60

y Nua Wattana Bangkok

Sukhumvit Rd. Klongtoe
Krung Thai Bank PCL. 35

10110

KTB Call Center

0 2111 1111

บัตร
“ธรรมศำสตร”

   






CARD HOLDER NAME
AUTHORIZED

SIGNATURE

กหรือเรียกคืนไดทุกขณะ
คารกรุงไทย ซึ่งธนาคารจะยกเลิ
ริต
บัตรนี้เปนทรัพยสินของ บมจ.ธนา ตร ธนาคารจะทำลายบัตรทันทีเพื่อปองกันการทุจ
ๆ บนบั
หามจดรหัสลับหรือตัวเลขใด
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ผูใดเก็บบัตรนี้ไดโปรดสงคืน
www.ktb.co.th

Front Card

Krung Thai Bank PCL. 35 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110

Back Card

KTB Call Center

0 2111 1111

อ

อกแบบโดย นายธาดา ชั ย ฤกษ์
นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยการใช้ สี ด� า และตึ ก โดม เป็ น แนวคิ ด
ในการออกแบบ “สีดา� ” คือสีทบี่ ริสทุ ธิท์ สี่ ดุ
ตามหลักทางศิลปะ ในธรรมชาติของโลกนี้
นั้นสีด�าสนิทไม่ใช่สีที่มีอยู่ในธรรมชาติ หาก
ไม่นับเวลาที่ไม่มีแสงสว่าง สีด�านั้นเป็นสีที่
ไม่มอี ยูจ่ ริง แต่สดี า� เกิดจากการทับซ้อนของ
สีต่างๆ ที่ท�าให้ความเข้มเพิ่มมากขึ้นจนตา
เรามองเห็ น เป็ น สี ด� า (หากน� า สี ใ นแม่ สี
มาผสมกันในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากันจะได้สนี า�้ ตาลเข้มอมด�า) และสีดา� ตามการรับรูข้ องมนุษย์จะอยูใ่ น
กลุ่มสีที่ท�าให้เกิดความนิ่ง สงบ เหมือนกับสีขาวและสีเทา จึงเลือกใช้สีด�ามาเป็นพื้นหลังของบัตร
การออกแบบจึงเน้นความเรียบง่ายขององค์ประกอบและโทนสีทไี่ ม่ฉดู ฉาดจนเกินไป “ตึกโดม” คือ
สิ่งที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนจะนึกถึงเมื่อรู้ตัวว่าสอบติดมหาวิทยาลัยนี้เป็นสิ่งแรกๆ แต่ภาพ
AUTHORIZED SIGNATURE

บัตรนี้เปนทรัพยสินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารจะยกเลิกหรือเรียกคืนไดทุกขณะ
หามจดรหัสลับหรือตัวเลขใด ๆ บนบัตร ธนาคารจะทำลายบัตรทันทีเพื่อปองกันการทุจริต
ผูใดเก็บบัตรนี้ไดโปรดสงคืนธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
www.ktb.co.th

Back Card
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|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตึกโดมนี้ไม่ใช่ภาพที่เกิดจากภาพถ่ายหรือภาพ เพื่ อ ผู ้ อื่ น ” ตามแนวคิ ด ธรรมศาสตร์ เ พื่ อ
การทับซ้อนของชิ้นส่วนเหล่านี้จึง
วาดที่เราคุ้นตากัน แต่เกิดจาก Fragment ที่มี ประชาชน
ยธรรมศาสตร
ลั
ยา
ท
วิ
หา
รม
ต
ั
บบ
แบ
ลั ก ษณะเป็ นสำรูหร
ป สามเหลี
มทีดอ่ มอก
ี ข นาดเท่
า กั น ออกมาในรู ป ของตึ ก โดม และแต่ ล ะชิ้ น ได้
ับการประ่ ยกว
โดย ธาดา ชัยฤกษ
จ�านวน 25 ชิ้น บิด หมุน เอียง ให้เกิดมุมและ สะท้ อ นแสงที่ ต กกระทบลงยั ง พื้ น ผิ ว ของ
องศาที่ต่างกัน เมื่อน�า Fragment ทั้ง 25 ชิ้น ตัวมันเอง บางชิ้นเป็นแสงสีเหลือง บางชิ้น
มาจัดวางซ้อนทับกันในต�าแหน่งทีเ่ หมาะสมจน เป็นแสงสีแดง โดยทีม่ าของแสงเหล่านัน้ มาจาก
เกิดเป็นรูปตึกโดม หากมองในมุมของนามธรรม ตราธรรมจักร และรูปถ่ายที่อยู่ทางด้านซ้าย
ตรมหาวิทยาลัทีย่ อธรรมศาสตร
ของบั
ต ร ซึ่ ง จะท� า ให้ Fragment
ยู ่ ใ น
บการประกวดออกแบบบั
เปรียบ Fragment แต่ละชิ้น คือองค์ความรู้ใน สำหรั




ฤกษ
ย
ชั

ธาดา
โดย
ศาสตร์ตา่ งๆ ทีม่ หาวิทยาลัย
เปิดสอน ซึง่ 25 ชิน้ ด้านขวานั้นมีสีเข้มด�ากว่า เพื่อสร้างแสงและ
เท่ากับ 25 คณะ ศาสตร์และศิลปที่แตกต่างกัน เงาที่สมจริงให้กับ “ตึกโดม”
Card
25 ศาสตร์นี้มีสิ่งหนึ่งที่ตรงกั
นั่นคือ “การท�า
Frontน

สตร

มศา
มหาวิทยาลัยธรรRSITY

THAMMASAT UNIVE
นามสกุล
ชื่อ
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NAME
588XXXXXXX
01/01/60
58 วันหมดอายุ
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KTB Call Center

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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THAMMASAT UNIVERSITY
นามสกุล
ชื่อ
LASTNAME
NAME
588XXXXXXX

วันออกบัตร 01/01/58 วันหมดอายุ 01/01/60

   


AUTHORIZED

กหรือเรียกคืนไดทุกขณะ
คารกรุงไทย ซึ่งธนาคารจะยกเลิ
ริต
บัตรนี้เปนทรัพยสินของ บมจ.ธนา ตร ธนาคารจะทำลายบัตรทันทีเพื่อปองกันการทุจ
ๆ บนบั
หามจดรหัสลับหรือตัวเลขใด
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ผูใดเก็บบัตรนี้ไดโปรดสงคืน
www.ktb.co.th
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CARD HOLDER NAME

Front Card
Krung Thai Bank PCL. 35 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110

KTB Call Center

0 2111 1111

ºÑµÃ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ ¤×ÍÍÐäÃ....

บัตรประจ�าตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก และบุคลากร ใช้ส�าหรับ....
- ผ่านเข้า-ออกBackจุCard
ดติดตั้ง Access Control
- ใช้บริการห้องสมุด และอาคารศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใช้ชา� ระค่าบริการต่างๆ ทางการศึกษา เช่นค่าบริการ
ห้องสมุด , การขอใบรับรองทางการศึกษา ผ่าน
เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ, ช�าระค่าลงทะเบียน
รายวิชาผ่านระบบ Internet (กรอก เลขหน้าบัตร
16 หลัก)
- โอน ฝาก และถอนเงิน(ATM) จากบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร บมจ.กรุงไทย
- เป็นบัตรเงินสด ช�าระสินค้าและบริการ ณ จุดรับ
ช�าระที่มีเครื่องหมาย KTB cash Card และ VISA
- บริการยืม-คืน จักรยานอัตโนมัติ (Biky)
AUTHORIZED SIGNATURE

บัตรนี้เปนทรัพยสินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารจะยกเลิกหรือเรียกคืนไดทุกขณะ
หามจดรหัสลับหรือตัวเลขใด ๆ บนบัตร ธนาคารจะทำลายบัตรทันทีเพื่อปองกันการทุจริต
ผูใดเก็บบัตรนี้ไดโปรดสงคืนธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
www.ktb.co.th
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e-Purse

➊

| Smart

ª‹Í§·Ò§¡ÒÃàµÔÁà§Ô¹ e-Purse

➋ เติมเงินตู้ ATM

บมจ. กรุงไทย ทุกสาขา

ATM

¸¹Ò¤ÒÃ
เติมเงินหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาย่อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

➌
เติมเงิน Online

➍ เติมเงินผ่าน SMS

สำหรับก

เติ ม เงิ น บั ต รนั ก ศึ ก ษา Cash Card
กด *765*42* หมายเลขโทรศั พ ท์
ร
ต
ส
า
ศ
ม
ที่รับโอน *จ�านวนเงิน* USSD PIN #
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บ
บ
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ก
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โดย ธาด
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ไทย ซึ่งธนาค
เพื
.ธนาคารกรุง ารจะทำลายบัตรทันที
ธนาค
พยสินของ บมจ
บัตรนี้เปนทรั หรือตัวเลขใด ๆ บนบัตร
ุงไทยทุกสาขา
ลับ
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รนี
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Back Car

เคานเตอร
สํานักทะเบียนฯ

แจ้งอายัดบัตรที่ Call Center 1551 ตลอด
24 ชม. หรือธนาคารที่เปิดบัญชี 10 แจ้งเลข
บัญชี 10 หลัก ชื่อ-สกุล เจ้าของบัตร
ส่งค�าร้องท�าบัตรใบใหม่ โดยน�าบัตรประชาชน
และรูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1.5 นิว้ จ�านวน
2 รูป ติดต่อทีเ่ คาน์เตอร์บริการ ส�านักทะเบียนฯ
พร้อมรับบัตรชั่วคราว
ติดต่อท�าบัตรใหม่ที่ ธนาคารกรุงไทย
(ภายใน 2-3 สัปดาห์)
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| Smile
odern ก้ำวล�้ำ น�ำสมัย
M
o M
Dern หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยได้มาตรฐาน
โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ก้ำวล้�ำ น�ำสมัย

MASS

Accu
Racy
ถูกต้อง เชื่อถือได้

Accuracy ถูกต้อง เชื่อถือได้
หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

Sma
mart
rt Smart ถูกต้อง เข้ำถึงงำย
สะดวก เข้ำถึงงำย

Smile
ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การให้บริการทีเ่ ป็นระบบ ผูใ้ ช้ระบบมีความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รับบริการได้
อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน

Smile ใสใจ และเปนมิตร

หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
อย่างตั้งใจและจริงใจ
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|
รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความพึงพอใจผู้รับบริการ
สำ�นักทะเบียนและประมวลผล
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557 ส�ำนักทะเบียนฯ ได้บริการผู้ ใช้บริการทุกกลุ่ม
ด้วยการส่งมอบรอยยิ้ม ความใส่ใจ เต็มใจ ให้บริการ สอดคล้องตามกลยุทธ์
ด้าน Smile โดยมุ่งหวังให้ผู้ ใช้บริการได้รับรอยยิ้มและความประทับใจบริการ
ในทุกมิติของส�ำนักทะเบียนฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถพร้อม
ให้บริการ ให้ค�ำปรึกษาบริการทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี มีการให้บริการอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
พื้นที่ส�ำหรับการให้บริการมีความเหมาะสม เป็นสัดเป็นส่วน มีการแสดง
ป้ายจุดบริการสังเกตเห็นได้ชัดเจน คุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ
มีความเสถียร ถูกต้อง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้าย คุณภาพบริการ
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ และ Facebook มีการน�ำเสนอที่น่าสนใจและ
ข้อมูลมีความ ทันสมัย ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ผู้ ใช้บริการรับรู้ข่าวสาร จาก
ส�ำนักทะเบียนฯ ส�ำนักทะเบียนฯ ส�ำรวจความความพึงพอใจ ของผู้ ใช้บริการ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,247 คน เพื่อน�ำไปใช้ ในการพัฒนาการบริการให้มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการผู้ ใช้บริการมากที่สุดโดย ส�ำรวจผู้ ใช้
บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา 1,892 คน กลุ่มบุคลากรภายใน 279
คน ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ�ำคณะ ส�ำนัก และกลุ่มบุคคล
ภายนอก 76 คน ประกอบด้วยศิษย์เก่า บุคคล ที่สนใจเข้าศึกษา พบว่า
มีความพึงพอใจการให้บริการ ของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.60 โดย
ทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจ การให้บริการ ดังนี้
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การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

1.1 นักศึกษา มธ. ท่าพระจันทร์ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

3.62 คะแนน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

3.66 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

3.59 คะแนน

การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

1.2 นักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

3.52 คะแนน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

3.68 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

3.34 คะแนน

การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

ของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.52 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน, ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.68 คะแนน และมีความพึงพอใจด้าน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ก าร
ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.34 คะแนน

1.3 นักศึกษา มธ. ศูนย์ล�ำปาง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

3.61 คะแนน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

3.71 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

ของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.62 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน, ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.66 คะแนน และมีความพึงพอใจด้าน
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร บนเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ค่าเฉลี่ย
3.59 คะแนน

3.53 คะแนน

ของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.61 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลีย่ 3.71 คะแนน และมีความพึงพอทีส่ ดุ
ด้านคุณภาพการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อบริการ
ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.53 คะแนน

| Smile

1)

กลุ่มนักศึกษา  จ�ำนวน 1,892 คน มีความพึงพอใจการ
ให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.54 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 70.80
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2)

กลุ่มบุคลากรภายใน ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ประจ�ำคณะ หรือส�ำนัก จ�ำนวน 279 คน มีความพึงพอใจการ
ให้บริการภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ
74.20

การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

3.77 คะแนน

2.1 บุคลากรภายใน มธ. ท่าพระจันทร์ มีความพึงพอใจต่อการ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

3.98 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

3.60 คะแนน

ให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.77
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน , ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.98 คะแนน และมีความ
พึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ
สารสนเทศ เพือ่ บริการทางการศึกษา ค่าเฉลีย่ 3.60 คะแนน

2.2 บุคลากรภายใน มธ. ศูนย์รังสิต มีความพึงพอใจต่อการให้
3.74 คะแนน
บริการของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 3.74 คะแนน

การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

3.88 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

3.58 คะแนน

การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

2.3 บุคลากรภายใน มธ. ศูนย์ล�ำปาง มีความพึงพอใจต่อการให้

3.43 คะแนน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่

4.22 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

2.97 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน , ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลีย่ 3.88 คะแนน และมีความพึงพอด้าน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ก าร
ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.58 คะแนน

บริการของส�ำนักทะเบียนฯ ภาพรวม ค่าเฉลีย่ 3.43 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน , ความพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 4.22 คะแนน และมีความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อบริการ
ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 2.97 คะแนน
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การให้บริการของส�ำนักทะเบียนฯ

4.10 คะแนน

การให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

4.41 คะแนน

คุณภาพการให้บริการข้อมูล

3.75 คะแนน

การส� ำ รวจความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
ส�ำนักทะเบียนฯ กลุ่มบุคคลภายนอก จ�ำนวน 76 คน มีความ
พึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 คะแนน
จากคะแนนเต็ ม 5 คะแนน, ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ด้ า น
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน และมีความ
พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการบนเว็บไซต์ Facebook
และ YouTube ค่าเฉลี่ย 3.75 คะแนน

| Smile

3)

กลุ่มบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ศิษย์เก่า  บุคคลที่สนใจ
เข้าศึกษา จ�ำนวน 76 คน มีความพึงพอใจการให้บริการภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.00
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ภาพกิจกรรม ะมวลผล
สำ�นักทะเบียนและปร
ปีการศึกษา 2557

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒÂã¹
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
17 และ 27 ก.ค. 58
ณ ธรรมศาสตร์ รังสิตและท่าพระจันทร์

ี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมเเลกเปล
3 มิ.ย. 58

â¤Ã§¡ÒÃ
ÊÒ¹ã¨ ÊÒ¹ÊØ¢

12 ส.ค. 2558

ารบรรณ
การบริหารงานส สาร
ก
ด้านการจัดเก็บเอ ร
า
ส
ก
และท�าลายเอ
17 พ.ย. 57
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การประเมินคุณภ
าพภายใน
ส�านักทะเบียนฯ
28 ก.ย. 58

Hawaii party

|

1 มี.ค. 58
ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่
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76
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กีฬาเฮฮา
ส�านักทะเบียนฯ
26 ธ.ค. 57
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รำยงำนประจ�ำปี 2557

11-12 ก.ย. 58

12 พ.ย. 57

อบรม
ธรรมะเดลิเวอรี่
12 พ.ย. 57
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ท�าบุญครบรอบ
32 ปี
ส�านักทะเบียนฯ
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กิจกรรม
สงกรานต์

10 เม.ย. 58

µÅÒ´¹Ñ´
ËÅÑ¡ÊÙµÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
¤ÃÑé§·Õè 19
13-14 พ.ย. 57
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16-18 มิ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยอ
ุบล

ราชธานี

16-18 มิ.ย. 58
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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29 พ.ย. 57
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
จ.อุดรธานี

â¤Ã§¡ÒÃ
á¹Ðá¹ÇÊÑÞ¨Ã

Road Show

29 พ.ย. 57
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
จ.อุดรธานี

| Smile

¡ÒÃ¹Ôà·È§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹´Õ
¨Ò¡ª¹º·

82
82

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

22 ก.ค. 2558 ส�านักทะเบียนและประมวลผล
เดินทางศึกษาดูงาน ณ ส�านักทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อร่วมหารือการพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษาด้านประกันคุณภาพ

Annual
Report

of the
Thammasat
University

2014
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บุคสำ�นัลากร
กทะเบียน
และประมวลผล

84
84

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผู้อํานวยการ

ส�านักทะเบียนและประมวลผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจ�ยศิริพงษ์กุล
Email : jthira@reg.tu.ac.th

of the
Thammasat
University

si
rat
r
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ฝายบร�หารงานทะเบียน
และสารสนเทศ
ผู้ชวยศาสตราจารย์
ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

Email : dahmmaet@reg.tu.ac.th

of the
Thammasat
University

si
rat
r
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รองผู้อํานวยการ

ฝายวางแผนและบร�หาร
ทรัพยากรบุคคล
อาจารย์เสาวธาร โพธิ์กลัด

Email : saowa_sa@reg.tu.ac.th

of the
Thammasat
University

si
rat
r
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บุคส�ำนัลำกร
กทะเบียนและประมวลผล
ประเภทสำยงำน

ข้าราชการ

1

สำยสนับสนุนว�ชำกำร

คน

พนักงานมหาวิทยาลัย

48
คน

สำยสนับสนุนว�ชำกำร

2

ลูกจ้างประจํา

คน

7

พนักงานเงินรายได้

of the
Thammasat
University

คน

รวม
si
t
arr

58คน
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วุฒิกำรศึกษำ
บุคส�ำนัลำกร
กทะเบียนและประมวลผล
ปริญญำโท

11 คน /เทียบเท่ำ

ปริญญำตร�
/เทียบเท่ำ

44 คน

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง

2 คน /เทียบเท่ำ

มัธยมต้น

1 คน (ม.3)

ประถมปลำย

2 คน (ม.6)
of the
Thammasat
University

รวม

si
t
arr

59คน

ฝำย รับเข้ำศึกษำ

1
2
3
4
5
6

5

3

6

ติดตอ 1634-1639
นางกาญจนา โพบุญเรือง
นางนุชนาท สุทธิปญญา
นายพิเชษฐ์ จิตตพงค์
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค
นายวันเฉลิม บุตรละคร
นางสาวพรรณราย เพิ่มสินธ์

ขอบเขตหนาที่

1. การแนะแนวการศึกษา
4. การส�ารวจสถานภาพทางสังคมฯ

นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. การรับสมัคร
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

kan-reg@reg.tu.ac.th
snuchana@reg.tu.ac.th
cphichat@reg.tu.ac.th
supaluck@reg.tu.ac.th
ton89@reg.tu.ac.th
pannarai_p@reg.tu.ac.th
3. การสอบคัดเลือก
6. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

รำยงำนประจ�ำปี 2557

4

2

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1

|

ADMISSIONS

89

90
90 ฝำย ทะเบียนประวัติและหนังสือส�ำคัญ

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

STUDENT RECORDS AND CERTIFICATE OF QUALIFICATION

1

2

5

1
2
3
4
5
6
7

ติดตอ 1602-1608

นางสาวสุวดี เมฆา
นางสาวจุไรภรณ์ กองล�าเจียก
นายกฤษณะ สุทธิกุล
นายวินัย ตันธิกุล
นางสาวมนธณรรฐ รักสุข
นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรุจิราพันธ์

ขอบเขตหนาที่

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
5. การบริการศิษย์เก่า

3

6
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�านาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา

4

7
suwadee@reg.tu.ac.th
kjuraipo@reg.tu.ac.th
payu@reg.tu.ac.th
vinaitan@reg.tu.ac.th
aongnana@reg.tu.ac.th
songwutw@reg.tu.ac.th
phetchar@reg.tu.ac.th

2. การบริหารจัดการ ทะเบียนประวัตินักศึกษา
4. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

ฝำย ทะเบียนและประมวลผล ทำพระจันทร

5

1
2
3
4
5
6
7
8

3

6

ติดตอ (81)2742-2743 , 3716-1719
นางอัศณี สงวนสุข
นางวิจิตรา รัศมี
นางธมลวรรณ ปินมณี
นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
นางสาวปทมา ภู่ทอง
นายสิริพันธุ์ บัวดี
นางสาวมัทรี บัวฉาย
นางสาวทัศนีย์ สงแจ้ง

ขอบเขตหนาที่

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

4

7

8
assanee@reg.tu.ac.th
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
mathree@reg.tu.ac.th
tusni@reg.tu.ac.th

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

รำยงำนประจ�ำปี 2557

2

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1

|

REGISTRATION AND PROCESSING THA PRACHAN

91

92
92 ฝำย ทะเบียนและประมวลผล 1

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

REGISTRATION AND PROCESSING 1

1

2

3

5

1
2
3
4
5
6
7
8

6

ติดตอ 1609-1616
นายสุนทร แก้วไชย
นางจุฑามาศ เวศวิทย์
นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
นางบังอร เย็นเป็นสุข
นางณัทภัทร ค�าพันธ์
นางสาวศศิประภา ชาติอ�าไพ
นายวรชาติ สารัด
นายชัยยพล มุขหิรัญพันธ์

ขอบเขตหนาที่

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

1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
9. การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต

4

7

8
soonk@reg.tu.ac.th
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
sarat@reg.tu.ac.th
chaiyapo@reg.tu.ac.th

2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
5. การจัดท�าห้องบรรยาย - ห้องสอบ
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา 8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
10.การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

ฝำย ทะเบียนและประมวลผล 2

5

1
2
3
4
5
6
7
8

ติดตอ 1618-1625
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
นางกรกนก ประภาสโสภณ
นางสุภาวดี ค�าม่วง
นางสาวปรียากร ปอมสุวรรณ
นายวัฒนพสิษฐิ์ เสือค�าร้อง
นางสาวลัดดา มาสุ่ม
นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ
นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง

ขอบเขตหนาที่

3

6
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

4

7

8
sisurang@reg.tu.ac.th
pkorn@reg.tu.ac.th
ksupavad@reg.tu.ac.th
preya@reg.tu.ac.th
chai2534@reg.tu.ac.th
ladda@reg.tu.ac.th
pinnalin@reg.tu.ac.th
areerat@reg.tu.ac.th

1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม 5. การจัดท�าห้องบรรยาย - ห้องสอบ 6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ 9. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา

รำยงำนประจ�ำปี 2557

2

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1

|

REGISTRATION AND PROCESSING 2

93

94
94 ฝำย ประมวลข้อมูล

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

INFORMATION PROCESSING

1

4

ติดตอ 1627-1632

1
2
3
4
5
6

นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
นางวิมล สุทธิกุล
นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
นายจตุรงค์ เสาน้อย
นายกฤษณ์ เรืองชัย
นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ

ขอบเขตหนาที่

2

5

3

6

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

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

1. การบริหารและดูแลระบบเครือข่าย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
3. การบริหารและดูแล Website ของส�านัก
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรฝายต่าง ๆ
6. การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

ฝำย บริหำรงำนทั่วไป

5

1
2
3
4
5
6
7
8

3

ติดตอ 1641-1644, 1654-1657
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นางสาวทองยุ่น มธุรส
นางสาวขวัญกมล ใจเอื้อ
นางสาวศิรินันท์ ดีสวัสดิ์
นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
นายก่อเกียรติ พรหมขจร
นางหิรัณยา หนูสาท

ขอบเขตหนาที่

6

4

7

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�านาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานสถานที่

8
kchanana@reg.tu.ac.th
darrut@reg.tu.ac.th
mtongyoo@reg.tu.ac.th
jkwan@reg.tu.ac.th
dsirinan@reg.tu.ac.th
jp-tip@reg.tu.ac.th
pkhrokia@reg.tu.ac.th
nhiranya@reg.tu.ac.th

1. การบริหารจัดการและดูแลงานสารบรรณ
2. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3. การบริหารจัดการและดูแลการประชุม
4. การบริหารจัดการและดูแล พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
5. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
6. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
7. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคลที่เกี่ยวกับสวัสดิการ/การควบคุมการมาปฏิบัติราชการ/การท�าหนังสือรับรองเงินเดือน
และขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการ ตจว./ตปท.

รำยงำนประจ�ำปี 2557

2

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1

|

ADMINISTRATIONS

95

96
96 ฝำย ยุทธศำสตรและประเมินผล

|
รำยงำนประจ�ำปี 2557

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

STRATEGIC PLANNING AND EVALUATION

1

2

3

5

6

4

7

ติดตอ 1645-1649, 1652-1658

1
2
3
4
5
6
7

นางสาวสาริยา นวมจิต
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นางสาวคณิตา ซองศิริ
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นายเสกสันต์ อ�านวยพานิช
นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ารง

ขอบเขตหนาที่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

sariya@reg.tu.ac.th
sduangpo@reg.tu.ac.th
stheerar@reg.tu.ac.th
kanitta@reg.tu.ac.th
chomparw@reg.tu.ac.th
a_seksan@reg.tu.ac.th
taraporn.wo@reg.tu.ac.th

1. วิเคราะห์และวางแผนนโยบายส�านัก
2. การติดตามและประเมินผล
3. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
4. การบริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
5. การบริหารจัดการและดูแลอัตราก�าลัง 6. การพัฒนาบุคลากร
7. การประกันคุณภาพ
8. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารองค์กร
9. การออกแบบ ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์/อิเล็คทรอนิคส์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
10. การประสานการดูงาน
11. อื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย (ผอ. /รองผอ.)

