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ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการก่อตั้งส�านักงานทะเบียน
นักศึกษานั้น ผู้บริหารพร้อมทั้งบุคลากรทุกคนล้วนแต่มุ่งมั่นพัฒนา
งานบริการศึกษาให้มมี าตรฐาน เพือ่ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ
ตอบรับกับเทคโนโลยีทมี่ กี ารพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา และให้เข้ากับไลฟ
สไตล์การใช้ชีวิตของนักศึกษาหรือกลุ่มผู้รับบริการในปัจจุบัน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มีการ
ด�าเนินการพัฒนา และปรับเปลี่ยนการให้บริการตลอดจนขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านหลากหลายด้าน เพือ่ ให้สอดรับกับการพัฒนาและการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการบริ ห ารหน่ ว ยงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การบริการด้านเอกสารการศึกษา และบริการ
หน้าเคาน์เตอร์สา� นักงานทะเบียนฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบคิว ซึง่ เป็น
ระบบคิวแบบไร้กระดาษ แทนการเรียกคิวแบบเดิม นอกจากนี้
ในด้านของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเอง ก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ด้วยเช่นกัน ทั้งด้านการจัดท�าแผนทรัพยากรบุคคล การปรับปรุง
ระเบียบสวัสดิการของหน่วยงาน การปรับปรุงตัวชีว้ ดั ผลการท�างานได้
และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของบุคลากรในหน่วยงาน
นอกจากนี้ เรายังคงเดินหน้าในการพัฒนาการให้บริการทาง
ด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาระบบการส่งเกรดเพื่อลดระยะเวลา
การประกาศเกรด รวมถึงแอปพลิเคชันส�าหรับบริการต่างๆ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั บริการทุกกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะ
เป็นแอปพลิเคชันการจดทะเบียนออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟน TU REG
Application และ TUPicNow Application แอปพลิเคชัน
ส�าหรับผูจ้ บการศึกษา ทีส่ ามารถถ่ายภาพชุดครุยและส่งให้สา� นักงาน
ทะเบียนฯ ได้ทันที ทั้งนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ของส�านักงานทะเบียนฯ ในทุกด้านเป็นไปตามค่านิยมขององค์กร
"มุง มัน่ ทํางาน บริการเปนเลิศ" เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นองค์กรต้นแบบ
ทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาในระดับประเทศต่อไปในอนาคต
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ตามที่ ก ล่ า วไปในรายงานประจ� ำ ปี ข องปี ก าร
ศึกษา 2557-2558 การด�ำเนินงานที่ผ่านมายังคง
ด�ำเนินการให้บรรลุพันธกิจของส�ำนักงานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง การด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห ารงาน
ทะเบียนและสารสนเทศ ยังคงสานต่อค่านิยมองค์กร
MASS และ REGMASS ตลอดจนปฏิบัติตามแผนการ
ด�ำเนินงานและยุทธศาสตร์ของท่านผูอ้ ำ� นวยการ และ
นโยบายของท่ า นอธิ ก ารบดี ผลการด� ำ เนิ น การที่
นักศึกษาสามารถสังเกตได้ เช่น ในประการแรก ตาม
ที่ท่านอธิการบดีได้ก�ำหนดนโยบายการลดช่วงเวลา
การส่งผลการศึกษาในครัง้ ล่าสุดนี้ ส�ำนักงานทะเบียนฯ
ได้ปรับกระบวนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับกระบวนการส่งผลการศึกษาระบบใหม่นี้ ซึง่ จะ
น�ำมาใช้งานส�ำหรับการส่งผลการศึกษาในภาคการ
ศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 ประการถัดมา
ส�ำนักงานทะเบียนฯ ยังน�ำระบบการจัดการแถวคอย
คือระบบคิว ซึ่งระบบที่จัดท�ำขึ้นเป็นระบบคิวแบบไร้
กระดาษเพื่อตอบสนองนโยบายลดการใชัทรัพยากร
ธรรมชาติ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การใช้งานระบบคิว
นี้ อ าจจะไม่ ส ะดวกกั บ นั ก เรี ย นมากนั ก ในช่ ว งแรก
เพราะต่างจากระบบจัดการคิวทัว่ ไปซึง่ ใช้กระดาษและ
มีความหลากหลายของทางเลือกที่น้อยกว่า ประการ
ถั ด มาแม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาจะสามารถด� ำ เนิ น
จดทะเบียนการศึกษาจากอุปกรณ์พกพาได้อยูแ่ ล้ว แต่
ส�ำนักทะเบียนฯ ได้พัฒนาแอพพลิเคชันส�ำหรับการ
จดทะเบียนขึน้ เป็นการเฉพาะ ซึง่ จะสามารถใช้งานได้
เต็มรูปแบบส�ำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการ 2560
ในส่ ว นผลการด� ำ เนิ น การที่ นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ไม่
สามารถสังเกตได้ แต่รบั ทราบได้นกั ศึกษารหัส 61 คือ
กระบวนการและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS :

University

Thai University Central Admission System)
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นระบบที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับ
ส่วนงานการรับสมัคร การบริการข้อมูลส�ำหรับคณะ
ต่างๆ และหน่วยรับเข้าศึกษาของส�ำนักงานทะเบียนฯ
ตลอดจนการเชื่อมข้อมูลกับระบบ Clearing House
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ส�ำนักงานทะเบียนฯ ยังคงด�ำเนินการพัฒนา
แอปพลิเคชัน่ ส�ำหรับบริการต่างๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ประการ
ถัดไปคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนหนึง่ มีการศึกษาต่อหรือท�ำงานทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ กระบวนการออกเอกสารส�ำคัญและการ
ตรวจสอบคุณวุฒิระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ บริ ษั ท ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ จึงเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญและเกีย่ วข้อง
กับหลายภาคส่วน ดังนั้น ส�ำนักงานทะเบียนฯ ก�ำลัง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการให้
สะดวกขึน้ กับผูเ้ กีย่ วข้อง นอกจากนีจ้ ากทีส่ ภาพสังคม
มีการเปลีย่ นแปลงไปในหลายด้าน เช่น การเข้าสูส่ งั คม
ไร้เงินสด (Cashless society) ส�ำนักงานทะเบียนฯ
ก็ก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและทาง
เลือกต่างๆ ที่สามารถน�ำมาใช้ได้ตามระเบียบทาง
การเงินของหน่วยงานในก�ำกับของรัฐ ประการสุดท้าย
คือ ในปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานทะเบียนฯ เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่น�ำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�ำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria
for Performance Excellence) เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินงาน ส�ำนักทะเบียนฯ เชื่อมั่นว่าเกณฑ์
คุณภาพข้างต้นจะช่วยปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินงานของ
ส�ำนักทะเบียนฯ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ และ
ผลลัพธ์การด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
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ในปี ที่ ผ ่ า นมา ส� ำ นั ก งานทะเบี ย น
นักศึกษาได้ขอรับการประเมินหน่วยงาน
ด้วยเกณฑ์คุณภาพ EdPex ท�ำให้ได้มีการ
พิจารณาระบบการท�ำงานของหน่วยงาน
ในด้ า นต่ า งๆ อย่ า งละเอี ย ดอี ก ครั้ ง ซึ่ ง
จากการพิจารณาดังกล่าวท�ำให้เราทราบ
จุดบกพร่องในการท�ำงาน ส่งผลให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆ และ
ท�ำงานในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การก�ำหนด
เวลาการจั ด ท� ำ แผนงาน การจั ด ท� ำ แผน
ทรั พ ยากรบุ ค คล การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
สวัสดิการของหน่วยงาน การปรับปรุงตัวชี้
วั ด ให้ มี ค วามชั ด เจนสามารถวั ด ผลการ
ท�ำงานได้และสอดคล้องกับสถานการณ์
ในการท�ำงานของบุคลากรในปัจจุบันให้
มากขึน้ เช่น การพัฒนาบุคลากรในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการ
ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในภาพรวมของทั้ ง
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้
บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม การวางแผน
ในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
ในอนาคต เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถ
ของบุคลากรรวมถึงการสร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากรและองค์ก รให้ได้มากที่สุด
ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายวางแผนและ
บริหารทรัพยากรในปีทผี่ า่ นมา ก็ยงั สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามแผนทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ บรรลุ
ตามแผน 94.44% แต่อาจจะยั งไม่ตรงกับ
ความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาที่

University

เฉพาะแต่ละบุคคล ซึง่ ต้องน�ำผลการด�ำเนิน
การในปีที่ผ่านมาไปวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยม ขององค์กรให้มากขึน้ และต้อง
ตอบสนองความต้องการของบุค ลากรของ
หน่วยงานด้วย
การวางแผนในการก้าวต่อไปของระบบ
งานวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา คือ การ
น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
มาวางแผนในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ทะเบี ย นฯ ซึ่ ง ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เราคงต้ อ ง
ท�ำงานกันหนักขึ้น และต้องอาศัยความคิด
เห็นและความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน
เพื่อการวางแผนการท�ำงานขององค์กรให้
เป็นระบบ ไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพื่อสร้าง
องค์กรให้มีความยั่งยืน นอกจากนั้นเรา
คงต้ อ งระดมความคิ ด ว่ า จะท� ำ เช่ น ไรให้
บุคลากรในองค์กรมีความรักและความผูก
พันธ์กับองค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรเป็น
องค์กรทีไ่ ด้มาตรฐานสากล และเป็นไปตาม
ค่านิยมขององค์กร "มุ่งมั่นท�ำงาน บริการ
เป็นเลิศ" ลดการร้องเรียนต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
รวมทั้งการเป็นองค์กรต้นแบบแนวคิดและ
การท�ำงานทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ในระดับประเทศ หรือระดับเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ในอนาคตต่อไป
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

p18
ชุมชนงานทะเบียน
ทางการศึกษา

p20

p21

p22

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน

คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือ รายงานประจ�ำปี 2559
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและ
บริหารทรัพยากรบุคคล, นางกาญจนา โพบุญเรือง รักษาการในต�ำแหน่งเลขานุการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา, นางสาวสุวดี เมฆา
หัวหน้างานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา, นายสุนทร แก้วไชย รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล, นางอัศณี
สงวนสุข หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์, นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหน้างานแผนและบริหารส�ำนักงานทะเบียน,
นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร, นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ และนางชนานาถ เค้าชาติ
ชาย หัวหน้างานทั่วไป

p24

p25

คณะกรรมกำร
จัดสัมนำประจ�ำปี 2560

คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพภำยใน

p29

p30

คณะกรรมกำร
จัดท�ำองค์ควำมรู้

คณะกรรมกำร
ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำสัมพันธ์
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p31

p41

แผนกำรด�ำเนินงำน

รำยงำนผลกำรรับตรวจประเมิน
หน่วยงำน

p38
งบประมำณ

p44
โครงกำร CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
และสำธำรณประโยชน์

p49
ประมวลภำพกิจกรรม

p56

p71

บุคลำกร

ข้อมูลติดต่อส�ำนักงำนทะเบียนศึกษำ
และแผนที่

ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

คณะจัดทํา
นายเสกสันต์ อ�านวยพานิช นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร, นางสาวพัชราพรณ์ ศรีเพียงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
พิมพที่
76/251-3 หมู่ 15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0 2403 4567, 0 2449 2525, 08 1309 5215
E-mail : niti2512@hotmail.com, niti2512@gmail.com
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ประวัติ
ควำมเปนมำ

พระร�ชบั ญ ญั ติ ม ห�วิ ท ย�ลั ย ธรรมศ�สตร์ แ ละ
ก�รเมือง 2476 ไดกำ�หนดใหมีคณะกรรมก�รชุดหนึ่งเรียกว�
“คณะกรรมก�รมห�วิทย�ลัย” ซึ่งมีหน�ที่พิจ�รณ�นโยบ�ย
ต�งๆ ของมห�วิทย�ลัย และภ�ยในมห�วิทย�ลัยยังมีหนวย
ง�นต�งๆ ทำ�ง�นในด�นธุรก�ร บริก�รท�งวิช�ก�ร เรียกว�
แผนกต�งๆ คือ

แผนก

จัดทำ�ตำ�ร�

แผนก

หองสมุด

แผนก
กล�ง

แผนก
บัญชี

แผนก

ทะเบียนและ
สอบไล่

แผนก

คำ�สอน
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แผนกทะเบี ย นและสอบไล่ จึ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพร้ อ มการสถาปนา
มหาวิทยาลัย มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาใบสมัครและข้อมูลนักศึกษา เมือ่ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งท�าหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ค่าสมัครสอบของนักศึกษา
เดิมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินการสอนในระบบเปอร์เซ็นต์ นักศึกษาคณะใด
ศึกษาวิชาที่เปิดสอนในคณะนั้นจนส�าเร็จการศึกษา การจัดตารางบรรยาย การรับสมัคร
สอบไล่ ตลอดจนการค�านวณและบันทึกคะแนนเป็นภาระทีแ่ ต่ละคณะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ส่วน
การรับขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาและการออกหนังสือส�าคัญเมือ่ ส�าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทุกคณะเป็นงานของแผนกทะเบียนและสถิติ

2521

ปีพ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยได้รวมหน่วยวัดผลการศึกษา และแผนกทะเบียน
และสถิติ เป็นงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองบริการการ
ศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องของการด�าเนินการ การขยายตัวของงานใน
ขณะนัน้ มีมากขึน้ จากจ�านวนวิชาระดับปริญญาตรีทเี่ ปิดสอนในทุกคณะเพิม่ จาก 233 วิชา
ในปีการศึกษา 2514 เป็น 1,024 วิชา ในปีการศึกษา 2522 การจัดตารางบรรยายและ
ห้องบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก เลือกเรียนวิชาโทและวิชาเลือกเสรีได้ตาม
ความต้องการและความถนัด ซึ่งมิใช่งานที่ง่ายเลย รวมทั้งปริมาณงานในการให้บริการ
นักศึกษาระบบหน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มจากเมื่อเริ่มการศึกษาระบบหน่วยกิต
มาก เช่น การบริการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จดทะเบียนลักษณะวิชา การจัดห้องสอบ
และที่นั่งสอบ การบันทึกผลการสอบของนักศึกษา ปริมาณการออกหนังสือส�าคัญและ
ใบรับรองชนิดต่าง ๆ

2525

ปีพ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยจึงให้มีการปรับปรุง โดยยกฐานะงานทะเบียน
และวัดผลการศึกษาขึน้ เป็นส�านักทะเบียนและประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 และประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ให้เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ
ทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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2529

ปีพ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยขยายการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์มายัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเปิดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
คณะแรก และให้นักศึกษาปีที่หนึ่งไปเรียนรวมกันที่ศูนย์รังสิตเป็นปีแรกในปีนั้น เพื่อให้
บริการทางการศึกษาในความรับผิดชอบของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จึงตั้ง
“ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ศูนย์รังสิต” ขึ้น

2538

ปีพ.ศ. 2538 ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับโครงสร้างภายในหน่วย
งานเพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้รับบริการ โดย
จัดตั้งฝ่ายสารสนเทศขึ้นอีกฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่หลักเป็นศูนย์ข้อมูลของส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดท�ำฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า เพื่อประโยชน์ด้าน “กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์” ของมหาวิทยาลัย

2549

ปีพ.ศ. 2549 เพื่อให้การบริการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงแต่งตัง้ “ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์”
ปฏิบัติงานประจ�ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ให้คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/โครงการที่จัดการเรียนการสอน
ท่าพระจันทร์ ท�ำหน้าทีต่ งั้ แต่รบั เข้าศึกษาจนส�ำเร็จการศึกษา เช่นเดียวกับส�ำนักทะเบียนฯ
ศูนย์รังสิต

2553

ปีพ.ศ. 2553 ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มกี ารทบทวนภารกิจหลักใน
การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการ
ทยอยเกษียณอายุของข้าราชการอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ตามภารกิจใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 8 ฝ่ายด้วยกัน โดยมี
ขอบเขตหน้าที่ ดังนี้

Thammasat

ฝ่าย

รับเข้า
ศึกษา
ดูแลงานที่เกี่ยวกับ
การรับเข้าศึกษาทั้งหมด

ฝ่าย
ทะเบียนและ
ประมวลผล
1
ดูแลฐานข้อมูลจดทะเบียน จดทะเบียน
การผ่ อ นผั น และคื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ห้ อ งบรรยายห้ อ งสอบ ผลการศึ ก ษา
การจบการศึ ก ษา คณะรั ฐ ศาสตร์
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ศิ ล ปศาสตร์
สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา (ที่ มิ ไ ด้
อยู ่ ใ นความดู แ ลของฝ่ า ยทะเบี ย นและ
ประมวลผล ท่าพระจันทร์) วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์
และทันตแพทยศาสตร์

University

ฝ่าย
½†ายทะเบียน
ประวัµิและ
Ëนังส×ÍสíาคัÞ
ดูแลงานขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา ทะเบียน
ประวัติ สถานภาพ นักศึกษา เอกสารรับรอง
ทางการศึกษา และงานบริการศิษย์เก่า

ฝ่าย
ทะเบียนและ
ประมวลผล
2
ดู แ ลฐานข้ อ มู ล จดทะเบี ย น จดทะเบี ย น
การผ่อนผันและคืนเงินค่าธรรมเนียม ห้อง
บรรยายห้องสอบ ผลการศึกษา การจบการ
ศึกษา คณะนิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และ
การบั ญ ชี เศรษฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน (ทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นความดูแลของ
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์)
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ
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ฝ่าย
ทะเบียนและ
ประมวลผล
ท่าพระจันทร์
ดูแลงานเช่นเดียวกับ 4 ฝ่ายข้างต้น ส�ำหรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิต
ศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนท่าพระจันทร์
และวิทยาลัยนวัตกรรม

ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป
ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อ
จัดจ้าง การเงิน-บัญชี งานบริการหน้า
เคาน์ เ ตอร์ งานบุ ค คล (การมาปฏิ บั ติ
ราชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน์)

ฝ่าย

ประมวล
ข้อมูล
ดูแลงานระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล Website
ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา งานบริการ
เทคโนโลยีให้กับบุคลากรส�ำนักทะเบียน
และประมวลผล รวมทั้งงานบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

ฝ่าย

ยุทธศาสตร์
และ

ประเมินผล
ดู แ ลงานยุ ท ธศาสตร์ งานงบประมาณ
งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานประกัน
คุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/อิเล็คทรอนิคส์ และ
งานประสานการดูงาน
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2559

ปีพ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการปรับโครงสร้างการจัดตั้งและ
การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้
ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และมีมติอนุมัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตัง้ และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559
ตามบทเฉพาะกาล ข้ อ 17 การให้ ส ่ ว นราชการและหน่ ว ยงานตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เป็นส่วนงานหรือส่วนงานภายในตามข้อบังคับนี้ ให้
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา”
และมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

2560

ปีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรับปรุงการศึกษา พัฒนาไปสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานเกิดความคล่องตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา จึงได้มกี ารขออนุมตั กิ ำ� หนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนงานใหม่ ดังนี้
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา แบ่งส่วนงานออกเป็น
ส�ำนักงานเลขานุการ ภายในส�ำนักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน คือ
1. งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานทะเบียนและวัดผล
3. งานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล�ำปาง และศูนย์พัทยา
4. งานแผนและบริหารส�ำนักงานทะเบียน
5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ตุลาคม 2560)
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สำ�นักง�นทะเบียนนักศึกษ� มีคว�มมุงมั่นที่จะเปนหนวยง�นก�รใหบริก�ร
ท�งด�นวิช�ก�รที่ตรงต�มคว�มตองก�รของผูรับบริก�ร ดวยม�ตรฐ�นส�กล
สอดรับกับยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยและก�รเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทของสังคม
ไทยและสังคมโลก ดังนั้น ก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�นในปจจุบันจึงมีก�รบริห�ร
ง�นภ�ยใตวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�าในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้
บริการตามมาตรฐานสากล โดยการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมศาสตร์

พันธกิจ

1. การบริหารข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) ในด้านการจัดเก็บ
การรักษาและการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่ง
ส�าเร็จการศึกษา
2. อ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียน การสอน การจัดตารางเรียน-ตารางสอบ การจัด
ห้องเรียน รวมถึงการลงทะเบียนของนักศึกษา เป็นต้น
3. จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของคณะและมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4. จัดการระบบการรับและคืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
5. ดูแลให้คา� ปรึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะ เกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา
6. ให้บริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ค่ำนิยมองค์กร

มุ่งมั่นท�ำงำน บริกำรเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเน้นกระบวนการพัฒนาที่ผ่านการคิดพิจารณาร่วมกันของ
ประชาคม โดยเชื่อว่าพลังของการมีส่วนร่วมจะสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีต่อการท�างาน บุคลากรทั้งหลายจึงได้ร่วมกันก�าหนดหลักการส�าคัญของการบริหารงานและ การด�าเนิน
งาน ภายใต้อักษรสี่ตัว คือ “MASS” ดังนี้
Modern ก้าวล�้า น�าสมัย หมายถึง การบริหารการจัดการด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย
ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
Accuracy ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ หมายถึง การบริการข้อมูลทางการศึกษาทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้
Smart
สะดวก เข้าถึงง่าย หมายถึง การให้บริการที่เป็นระบบ ผู้ใช้ระบบมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
รับบริการได้อย่างรวดเร็วทุกขั้นตอน
Smile
ใส่ใจ และเป็นมิตร หมายถึง การบริการที่ยึดถือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางอย่างตั้งใจและจริงใจ

ขอบเขตหนาที่
1. การรับสมัคร
2. การสอบคัดเลือก
3. การส�ารวจสถานภาพทางสังคมฯ
4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5.การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
6. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
7. การตรวจสอบคุณวุฒิผู้เข้าศึกษา
8. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
9. การบริหารจัดการถานภาพนักศึกษา
10. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12. การจัดเตรียมปริญญาบัตร
13. การผลิตบัตรบัณฑิต
14. การตรวจสอบคุณวุฒิศิษย์เก่า

งานรับเข้า
และ
ทะเบียนประวัµิ
นักศึกษา

งาน
ทะเบียน
และวัดผล
ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารจัดการการรับเข้าศึกษา
ท่าพระจันทร์
2. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
3. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
4. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
และสถานภาพทางวิชาการ
5. การบริการเอกสารรับรองการศึกษา
6. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
7. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา
8. การจดทะเบียน
9. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
10. การผ่อนผันค่าธรรมเนียม
และคืนเงินค่าธรรมเนียม
11. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
12. การอนุมัติปริญญา
13. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
14. การผลิตเอกสารรับรองทางการศึกษา

งาน
ทะเบียนศึกษา
ท่าพระจันทร์

ขอบเขตหนาที่
1. การบริหารและดูแลระบบเครือข่าย
2. การบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล
3. การบริหารและดูแล WEBSITE
ของส�านักงาน
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา
5. การบริการทางด้านเทคโนโลยี
ให้บุคลากรงานต่าง ๆ
6. การบริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการ
7. การแนะแนวการศึกษา
8. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสารขององค์กร ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
9. การออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
10. การประสานการขอดูงาน จากหน่วยงานอืน่ ๆ
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ขอบเขตหนาที่
1. วิเคราะห์และวางแผนนโยบายส�านักงาน
2. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. วิเคราะห์และวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6. บริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10. การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริการจัดการและดูแลงานสารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงานประชุม พิธกี าร
13. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

งาน
แผนและบริหาร
ส�านักงาน
ทะเบียน

งำนทั่วไป

รองผู้อ�ำนวยกำร
ฝำยกำรวำงแผนและบร�หำรทรัพยำกรบุคคล

คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

งาน
àทคâนâÅยÕ
สารสนเทศ
และส×่อสาร
Íงค์¡ร

ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

รองผู้อ�ำนวยกำร
ฝำยบร�หำรงำนทะเบียนและสำรสนเทศ

ขอบเขตหนาที่
การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
การจดทะเบียน
การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงิน
ค่าธรรมเนียม
5. การจัดท�าห้องบรรยาย-ห้องสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การผลิตเอกสารรับรองการศึกษา
10. การอนุมัติปริญญาบัตร

1.
2.
3.
4.

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ของสำ�นักง�นทะเบียนนักศึกษ�

รำชกำร

โครง
สร้
ำ
ง
กำรแบ่งส่วน
ผู้อ�ำนวยกำร
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TUREG
CoP

ชุมงานทะเบี
ชนยน

ทางการศึกษา
ในมหาว�ทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการแลกเปลีย่ น...เรียนรู้
จึงท�าการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านบริการทาง
การศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สุดท้ายผู้ได้รับประโยชน์
คือ ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ได้มีการจัดท�าสื่อกลางเพื่อสร้างช่องทางการ
แลกเปลี่ยน ในรูปแบบ Web Blog (http://km.reg.tu.ac.th/) เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ โดยผู้ปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาคณะ/
โครงการ/สาขา สามารถสืบค้น และถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนงานที่
ส�านักงานทะเบียนฯ รับผิดชอบ

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

HI-ED

REG
CoPs
ชุมงานทะเบี
ชนยน
ทางการศึกษา
ในระดับ
อุดมศึกษา

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ซึง่ บางมหาวิทยาลัยอาจมีชอื่ เรียกอืน่ ๆ แตกต่างกันไป แต่มลี กั ษณะ
ของหน้าที่ความรับผิดชอบคล้ายคลึงกัน คือ การจัดการงานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผลการศึกษา
การจัดตั้งเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ KM Blog ของเครือข่ายฯ เพื่อเป็น
สือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ เชือ่ มต่อข้อมูลข่าวสาร
และการประสานงานได้สะดวก รวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเครือข่ายฯ
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โดยขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแต่ละภาค อย่างน้อย ภาคละ 3 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ จะเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการดูแลระบบและการบริหารจัดการ KM Blog ร่วมกัน ในลักษณะ Co-Creator
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็น Co-Creator ประกอบด้วย
กรุงเทพและปริมณฑล

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภำคใต้

7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภำคตะวันตก

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

ภำคตะวันออก

11. มหาวิทยาลัยบูรพา
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภำคกลำง

14. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภำคเหนือ

16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ªØÁª¹§Ò¹·ÐàºÕÂ¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ : HI-ED REG CoP
à¢ŒÒ¶Ö§·Õè http://registrarnetwork.net/
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คณะ
กรรมกำร
ด�สำ�นัำกง�นทะเบี
เนินยนนังำน
กศึกษ�
นอกจากการบริหารงานตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการแล้ว ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
ยังมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการท�าหน้าทีข่ บั เคลือ่ น
การบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ หลั ก ในการบริ ห ารงาน
ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�านวยการส�านักงาน
ทะเบียนนักศึกษา ท�าหน้าที่ก�าหนดทิศทาง นโยบาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารงานของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการด�าเนินงานภายใน
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของส�ำนักงำน
ทะเบียนนักศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ชุดด้วยกัน คือ
คณะกรรมการด� า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภายในของ
ส� านั กงานทะเบี ย นนัก ศึก ษา และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลในเรื่องการประกันคุณภาพ การติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน

คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกำรลงทุ น ของ
ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ มีหน้าที่ ศึกษาระเบียบ
แนวทาง และด�าเนินการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ
ที่อาจลงทุนหารายได้ เพื่อพิจารณาก�าหนดแนวทาง
การลงทุน
คณะกรรมกำรจัดสัมมนำประจ�ำปี มีหน้าที่
ประสานงานและจัดเตรียมงานสัมมนาประจ�าปีของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมกำรจั ด ท� ำ องค์ ค วำมรู ้ ข อง
ส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ มีหน้าที่ด�าเนินการ
จั ด ท� า องค์ ค วามรู ้ ต ามแผนการจั ด ท� า องค์ ค วามรู ้
ภายในหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง มี ห น้ า สรุ ป และจั ด ท� า
รายงานผลการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้
คณะกรรมกำรส�ำนักงำนทะเบียนสัมพันธ์
มี ห น้ า ที่ ว างแผนจั ด กิ จ กรรมและด� า เนิ น การจั ด
กิจกรรมโครงการสานใจ...สร้างสุข เพือ่ ให้บคุ ลากรได้
มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ท�าให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียวภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีว่ างแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปฏิบตั งิ านของส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ไม่วา่
จะเป็นการสร้างบรรยากาศ ดูแลสภาพแวดล้อม
การอนุ รั ก ษ์ ป ระหยั ด ทรั พ ยากรต่ า งๆ ในสถานที่
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องรณรงค์ ส่งเสริม สร้าง
จิตส�านึกและกระตุ้นให้บุคลากรส�านักงานทะเบียน
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม

คณะ
กรรมกำร
อ�สำ�นัำกง�นทะเบี
นวยกำร
ยนนักศึกษ�
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1. ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เอกรินทร์ ยลระบิล
กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
4. อำจำรย์ ดร. ปกปอง ส่องเมือง
กรรมการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
5. รองศำสตรำจำรย์ ภำวนำ พัฒนศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นำยก�ำพล ศรธนะรัตน์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. อำจำรย์ อิศรำ ดิสรเตติวัฒน์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ดำมพ์เมษ บุณยะเวศ
กรรมการ
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
กรรมการ
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารงานบุคคลส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
10. นำงสำวบุญจิรำ ภู่เงิน
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล
11. นำงวิจิตรำ รัศมี
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ เจียงศิริพงษ์กุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการส�านักงานทะเบียนนักศึกษา
13. นำงสำวสำริยำ นวมจิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ 62/2559

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา


รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล
		 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ




		 นางสาวสุวดี เมฆา
		 นายสุนทร แก้วไชย
		 นางอัศณี สงวนสุข
		 นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
		 นางสาวคณิตา ซองศิริ
		 นางชนานาถ เค้าชาติชาย
		 นางสาวทองยุ่น มธุรส

กรรมการ 
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้รวบรวมทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจลงทุน หารายได้ จากทรัพย์สินเหล่านั้น
2. ศึกษากฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ลงทุนตลอดจนปรึกษาหารือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก�ำหนด
แนวทางการลงทุน
3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสถาบันการเงินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อน�ำ
มาวางแผนการลงทุน
4. พิจารณาแนวทางการลงทุนที่กระท�ำได้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับทรัพย์สิน
แต่ละประเภท เสนอต่อผู้อ�ำนวยการเพื่อพิจารณา
5. จัดท�ำรายงานการลงทุนเสนอต่อผู้อ�ำนวยการเพื่อพิจารณา ก่อนน�ำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
6. ด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นตาม ข้อ 1 – ข้อ 5
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการจะได้มอบหมายเป็นคราวไป
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ 61/2559 และ 13/2560
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการจัดงานสัมมนา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ		
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
 ประธานกรรมการ 
นางนุชนาท สุทธิปัญญา			
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
 กรรมการ 
นางกรกนก ประภาสโสภณ			
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นางวิมล สุทธิกุล			
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์			
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค			
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวมนธณรรฐ รักสุข			
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปัทมา ภู่ทอง			
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุชัญญา ดวงงาม			
นักวิชาการศึกษา
 กรรมการและเลขานุการ 
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
			
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวทองยุ่น มธุรส
			
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ




หน้าที่ความรับผิดชอบ 

บริหารจัดการ การจัดสัมมนาประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย
1. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 หาข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่ประสงค์ไปศึกษาดูงาน
1.2 หาข้อมูลและประสานงานกับบริษัทจ้างเหมา เพื่อไปศึกษาดูงาน
1.3 เตรียมข้อค�ำถามส�ำหรับการไปศึกษาดูงาน เพื่อน�ำมาตอบกลยุทธ์ Modern และ Smart
1.4 จัดท�ำสรุปผลพร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาดูงาน
2. การสัมมนาวิชาการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการ การจัดสัมมนาวิชาการ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ที่ 64/2559, 11/2560 และ 29/2560

่ั
คำ�สง

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
คณะกรรมการด�ำเนินงานคุณภาพภายใน
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา (QA ชุดที่ 1)
ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ




นางสาวศิรินันทร์ ดีสวัสดิ์
นางสาวศศิประภา ชาติอ�ำไพ
นางสาวทัศนีย์ สงแจ้ง
นางสาวพรรณราย เพิ่มสินธ์
นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ
นายเสกสันต์ อ�ำนวยพานิช
นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ


นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ำรง

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรรมการและเลขานุการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
1. จัดท�ำแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารของส�ำนักงานทะเบียน
นักศึกษา
2. ร่วมมือและส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายด�ำเนินการตามแผนกิจกรรม เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
3. ด�ำเนินงานและคอยอ�ำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของงาน เป็นไปตาม
นโยบายการประกันคุณภาพภายใน
4. จัดหาและรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็น รวมถึงผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบ
5. จัดท�ำระบบการเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลของฝ่ายที่จ�ำเป็นต่อการประกันคุณภาพ
ภายใน
6. วางแผนและวิเคราะห์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ที่ฝ่ายรับผิดชอบร่วมกัน ผ่านระบบติดตามผลการ
ด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน
8. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานระดับฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานผ่าน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ตามรอบระยะเวลาการ
รายงานของแต่ละงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
8.1 รายงานความคืบหน้าระหว่างปี (รอบ : 3 เดือน /6 เดือน /9 เดือน)
8.2 สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบ 1 ปี (ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ)
9. เตรียมการเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา (QA ชุดที่2)
ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา




		 นางสาวสาริยา นวมจิต

ประธานกรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
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กรรมการ 
นางกาญจนา โพบุญเรือง		 นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ			
นางสาวสุวดี เมฆา		 นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นายสุนทร แก้วไชย		 นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
นางอัศณี สงวนสุข		 นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ		 นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นางชนานาถ เค้าชาติชาย 		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ


กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวคณิตา ซองศิริ		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


หน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
1. จัดท�ำแผนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
2. จัดวางระบบ ก�ำกับ ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลคุณภาพภายใน
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนและวิเคราะห์ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส�ำนักงาน
5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในฝ่ายด�ำเนินการตามกิจกรรม เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในส�ำนักงานทะเบียนฯ
6. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานระดับส�ำนักงาน พร้อมรายงานผลเสนอมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
ต่อส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ตามรอบระยะเวลา
ของการรายงานในแต่ละงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
6.1 รายงานความคืบหน้าระหว่างปี (รอบ : 3 เดือน /6 เดือน /9 เดือน)
6.2 สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบ 1 ปี (ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ)
7. เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพภายนอก


27

28

Thammasat

University

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา (QA ชุดที่ 3)


		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย


		 นางสาวสาริยา นวมจิต

ประธานกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ


		 นางสุภาวดี ค�ำม่วง
นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
		 นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
		 นายเสกสันต์ อ�ำนวยพานิช
		 นายวันเฉลิม บุตรละคร
		 นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ


		 นางสาวทราภรณ์ วรกุลด�ำรง

ที่ปรึกษา 
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ			
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
		 นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และคุณภาพของการด�ำเนินงาน รวมทัง้ รายงานและชีแ้ จงข้อผิดพลาด
ของผลการด�ำเนินงานในส่วนการประเมินที่แต่ละงานรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับ
ทราบต่อไป
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ 63/2559

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการจัดท�ำองค์ความรู้
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ประธานกรรมการ 
		 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิรพิ งษ์กลุ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 รองประธานกรรมการ 
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานทะเบียนและสารสนเทศ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและทรัพยากรบุคคล
 กรรมการ 
		 นางกาญจนา โพบุญเรือง
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
		 นางสาวสุวดี เมฆา
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
		 นายสุนทร แก้วไชย
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
		 นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
		 นางอัศณี สงวนสุข
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
		 นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
		 นางชนานาถ เค้าชาติชาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
 กรรมการและเลขานุการ 
		 นางสาวสาริยา นวมจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
		 นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ   
บริหารจัดการ การจัดท�ำองค์ความรู้ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้สอดรับกับแผนการจัดการองค์ความรู้
รวมถึงกลยุทธ์การบริหารงานของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
1. ควบคุมและด�ำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการจัดการองค์ความรู้
2. บริหารจัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ตั้งแต่การเตรียมงานจนเสร็จสิ้นการ
จัดกิจกรรม
3. สรุปและจัดท�ำรายงานผลการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ 60 /2559

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย


1. นางชนานาถ เค้าชาติชาย

ประธานกรรมการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางวิจิตรา รัศมี
นายวินัย ตันธิกุล
นางสาวสุภารัตน์ ลิจุติภูมิ
นางสาวคณิตา ซองศิริ
นายวัฒนพสิษฐิ์ เสือค�ำร้อง
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นางสาวปภาดา คงคา
นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา


11. นางสาวขวัญกมล ใจเอื้อ

ที่ปรึกษา 
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและทรัพยากรบุคคล

กรรมการ 
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารช�ำนาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้คณะกรรมการส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์วางแผนการจัดกิจกรรมสานใจ...สร้างสุข การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ดูแลสภาพแวดล้อม
ในทีท่ ำ� งาน การอนุรกั ษ์ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และด�ำเนินการตามแผนกิจกรรมทีก่ ำ� หนด
2. รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตส�ำนึกบุคลากรส�ำนักงานทะเบียนฯ กระตุน้ ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
3. ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลพร้อมทัง้ สรุปรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ ทราบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามหน้าที่ผู้อ�ำนวยการจะได้มอบหมายเป็นคราวไป


Action Plan
แผน

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
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การดำ�เนินงาน
เป็นผู้น�ำในระบบงานทะเบียนและประมวลผล
การศึ ก ษา มุ ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ ในการให้ บ ริ ก าร
ตามมาตรฐานสากล โดยการด�ำเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมศาสตร์

1) การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา (Academic Records) ในด้านการจัดเก็บ
การรักษาและการบริการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ตั้งแต่แรกเข้าจน
กระทั่งส�ำเร็จการศึกษา
2) อ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางสอน – ตารางสอบ การจัด
ห้องเรียน รวมถึงการลงทะเบียนของนักศึกษา เป็นต้น
3) จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4) จัดการระบบการรับและคืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
5) ดูแลให้ค�ำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในทุกระดับปริญญา
6) ให้บริการอื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ค่านิยม

มุ่งมั่นท�ำงาน
บริการเป็นเลิศ

สมรรถนะหลัก
การให้บริการ
ด้านทะเบียน
นักศึกษา
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ส�ำนักงานให้บริการทางการศึกษา แยกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. การแนะแนวการศึกษาและรับเข้าศึกษา
เพื่อให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มนักเรียนในภูมิภาคต่างๆ เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ตรงตามเป้าหมาย และเพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองรับทราบและมีความเข้าใจใน
ระบบการสอบคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำนักงานจึงมีการให้บริการแนะแนวการ
ศึกษาได้แก่ การแนะน�ำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในหลายช่องทาง เช่นการแนะแนวสัญจร
การแนะแนวในตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา นอกจากนั้น ส�ำนักงานยังท�ำหน้าที่ในการรับสมัครและ
การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งโดยวิธีรับตรง และวิธีรับผ่านส่วนกลางในระบบ
Admissions อีกด้วย
2. การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษาและทะเบียนเรียน
เพือ่ ให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกกลุม่ โดยค�ำนึง
ถึงสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม ส�ำนักงานจึงมี
การให้บริการและประสานงานด้านระบบทะเบียนเรียนทุกคณะ/สถาบัน และทุกระดับการศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ การจัดท�ำตารางปฏิทินการศึกษา การจัดตารางสอน/ตารางสอบ
การขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
3. การให้บริการด้านเอกสารส�ำคัญและปริญญาบัตร
เพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส�ำนักงาน
จึงให้บริการเอกสารส�ำคัญซึ่งแสดงสถานภาพนักศึกษาปัจจุบันทุกระดับ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ศิษย์เก่า ทุกคณะ/สถาบันแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งให้บริการด้านการประสานจัดการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเป็นประจ�ำทุกปี
4. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับนักศึกษา
เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แก่
ผูเ้ กีย่ วข้องโดยค�ำนึงถึงสิทธิสว่ นบุคคลด้านข้อมูล และการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการทุก
กลุม่ ในด้านต่างๆ และเป็นไปตามมาตรฐานตัวชีว้ ดั ส�ำนักงาน จึงได้มกี ารให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษา เช่น ข้อมูลหลักสูตร การศึกษารายวิชาทีเ่ ปิดการเรียนการสอน ข้อมูลนักศึกษา
และศิษย์เก่า เป็นต้น

แ

แผนระยะสัน
้

plan
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แผนการด�ำเนินงาน ระยะสั้น ระยะยาว
และแผนพัฒนาบุคลากร

แผน

แผนพัฒนาการด�ำเนินงานขององค์กร
1) จัดระบบและพัฒนากระบวนการด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักของส�ำนักงานทะเบียน
้ั
ระยะสน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา และ ระบบการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้
ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
1) ลดช่องว่างระหว่างผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในองค์กร โดยการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการทุกๆ ด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการ
บริหารให้เกิดความคล่องตัว ร่วมกับการใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม
2) พัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยอาศัยหลัก
การมีส่วนร่วม ของประชาคมส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

แผน

แผนพัฒนาการด�ำเนินงานขององค์กร
1) ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างหน่วยงานที่
ว
า
ย
ะ
ระย
รองรับการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการให้บริการอาคารเรียน ตลอด
จนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการจัดการศึกษาและการให้บริการ ทั้งแก่บุคลากรหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
2) พัฒนาระบบการด�ำเนินงานด้านการให้บริการแก่นกั ศึกษาปัจจุบนั และศิษย์เก่าทีต่ อ้งการใช้ขอ้ มูล หรือ
เอกสารต่าง ๆ จากส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
3) พัฒนาระบบการด�ำเนินงานในการให้บริการส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลีย่ นและนักศึกษา
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาที่เสถียรและยั่งยืน
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แผนพัฒนาบุคลากร
1) สนับสุนนและส่งเสริมให้บุคลากรของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ (Skillful Learner) การพัมนาทักษะในการ
แก้ปัญหา และทักษะในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้เกิดความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
3) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการประกันคุณภาพ โดยเน้นให้
บุคลากรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และการด�ำเนินงานตามหลัก
ประกันคุณภาพ

กลยุทธ์
M-1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความโปร่งใสตรวจ
สอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบประกัน
คุณภาพที่เป็นต้นแบบของหน่วยงานอื่น
M-1.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นมิตติ า่ งๆ ระหว่างกันอย่างสม�ำ่ เสมอ
พร้อมสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานทะเบียนและประมวลผลสู่
บุคลากร และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
M-2 ทบทวนโครงสร้างการบริหารกรอบอัตราก�ำลัง และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาเพือ่ ความคล่องตัว พร้อม
พัฒนาบุคลากรให้เป็น Data Cook และ Simplicity Expert มีทักษะด้านภาษาเป็น
Skillful Learner การแก้ปญ
ั หาและการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้เกิดความ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยมีเส้นทางความก้าวหน้าทั้งภายในและ
ภายนอกส�ำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในงาน และความผูกพันในองค์กร

แ
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M-3
M-4

A-1
A-2
A-3
S1-1
S1-2
S1-3
S1-4
S1-5
S2-1
S2-2
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สร้างบรรยากาศการท�ำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมสร้างให้ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เป็นองค์กรแห่งความสุข
พัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน IT ของส�ำนักงาน โดยให้เกิดการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำนักงาน สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
การวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด
แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาด
การพัฒนากระบวนการป้องกันข้อผิดพลาด
TU Society for Life พัฒนาและสร้างช่องทางด้านการให้บริการแก่นกั เรียน ทีต่ อ้ งการ
ใช้ข้อมูล จากส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
TU Society for Student พัฒนาระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับ Life Style
ของนักศึกษาปัจจุบันเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง ในรั้วเหลืองแดงตั้งแต่ต้นจนจบ
TU Society for International Student พัฒนาระบบให้ครอบคลุมความต้องการ
ด้านการให้บริการทางการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
TU Society for Alumni พัฒนาระบบบริการที่สามารถสานต่อสัมพันธภาพระหว่าง
ศิษย์เก่ากับ ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้อย่างยั่งยืน
TU Society for Staff พัฒนาระบบการให้บริการเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานและสามารถ
น�ำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ แก่คณาจารย์ และหน่วยงานภายใน เพื่อการปรับวิธี
การสอน / พัฒนาหลักสูตร
สร้างทัศนคติในเชิงบวก และพัฒนาบุคลิกภาพให้กับบุคลากรด้วยการเสริมสร้าง
ทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง เพื่อพร้อมให้บริการด้วยความตั้งใจและจริงใจ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการผ่านการมีส่วนร่วมเพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาจนกลายเป็นความผูกพัน
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โครงการ
M-1_1/P1
M-1_1/P2
M-1_1/P3
M-1_1/P4
M-1_2/P1
M-1_2/P2
M-1_3/P1
M-1_4/P1
M-1_4/P2
M-1_4/P3
M-1_4/A1
M-2_1/P1
M-2_2/P1
M-2_3/P1
M-2_4/P1
M-3_1/P1
M-3_1/P2
M-4_1/P1

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา – แผนปฏิบตั ิ
การประจ�ำปี
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา – แผนประกัน
คุณภาพ
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา – แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา – แผนงบประมาณ
กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้ต้นทุนต่อหน่วยฯ
กิจกรรมการสร้างช่องทางการหารายได้
โครงการจัดท�ำองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
โครงการจัดท�ำตัวชี้วัดกลาง
โครงการระบบตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาส�ำหรับเข้าศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการสร้างมาตรฐานข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลบัณฑิต
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Forum)
โครงการ HRM Development Plan
โครงการส�ำรวจความผูกพัน/ความสุข
โครงการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการ Green REG
โครงการปรับปรุงท่าพระจันทร์
โครงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน

แ
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โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรม IT ของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
M-4_2/P1 โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับกองการเจ้าหน้าที่ เฟส1
M-4_2/P2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำนักงาน เฟส1
A-2_1/P1 โครงการทบทวนความเสี่ยงของส�ำนัก
A-2_1/P2 โครงการ External Audit “การตรวจและการติดตาม”
S1-1_1/P1 โครงการ One Stop Service “ค�ำร้องออนไลน์”
S1-1_1/P2 โครงการบริการด้านสถานภาพนักศึกษาผ่านระบบการบริการ
การศึกษาของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
S1-1_1/P3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนกรณีนักศึกษา
จดทะเบียนศึกษาออนไลน์ไม่ส�ำเร็จ
S1-1_1/P4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบันทึกห้องบรรยายออนไลน์
S1-1_1/P5 โครงการพัฒนาระบบบริการใบรับรองทางการศึกษา
S1-1_1/P6 โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลกลางด้านประวัติและทะเบียนของนักศึกษา มธ.
S1-1_1/P7 โครงการการใช้งานระบบบริการทางการศึกษาผ่าน Mobile
(จดทะเบียนและช�ำระเงิน)
S1-1_1/P8 โครงการพัมนา Application ถ่ายรูปชุดครุยบนสมาร์ทโฟน
S1-1_1/P9 โครงการช�ำระเงิน Online ผ่านบัตรเครดิต
S1-1_1/P10 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
S1-1_1/P11 โครงการพัฒนาการกระบวนการบันทึกและรายงานผลการศึกษา
S1-1_2/P1 โครงการ Media Society
S1-1_2/P2 โครงการ Road Show
S1-1_2/P3 โครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ
S1-1_3/P1 โครงการนิเทศโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกสู่แดนโดม
S1-1_4/P1 โครงการส�ำรวจทัศนคติและภาพลักษณ์ของผู้ใช้บริการ
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
S2-1_1/P1 โครงการสานใจสร้างสุข
S2-2_1/P1 โครงการ CSR กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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งบประมาณ (Budget)

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะมีงบประมาณจาก 2 แหล่งที่เป็นหลัก คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน
(งบคลัง) โดยมากเป็นค่าจ้าง เงินเดือน ของบุคลากร 2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
(งบพิเศษ) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตามภาระงานประจ�ำ และตามแผนยุทธศาสตร์ และอีก
1 แหล่ง งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณของส�ำนักงานอธิการบดี กองทุนค่าธรรมเนียม ฯลฯ
ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษามีรายได้รวมประมาณ 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2558 ประมาณ 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 ซึง่ งบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากงบประมาณ
แผ่นดิน คือ เงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากร แต่ในส่วนค่าด�ำเนินการอื่นๆ ไม่แตกต่างจากเดิม
สัดส่วนรายรับ ปีงบประมาณ 2559 จาก 3 แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
รวม

ปีงบประมาณ 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
19.97
43.37
20.34
44.17
5.73
12.46
46.05
100

ปีงบประมาณ 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
21.92
45.66
20.56
42.83
5.53
11.51
48.00
100

สัดส่วนรายรับ ปีงบประมาณ 2559 จาก 3 แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง)
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน (งบพิเศษ)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
รวม

ปีงบประมาณ 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
17.20
42.03
16.50
40.32
7.23
17.65
40.93
100

ปีงบประมาณ 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
18.29
49.14
13.42
36.04
5.52
14.83
37.23
100
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักทะเบียนนักศึกษา มีรายจ่ายรวม
ทั้งสิ้น 37.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็นงบคลัง 18.29
ล้านบาท งบพิเศษ 13.42 ล้านบาท และงบสนับสนุนอีกจ�ำนวน 5.52 ล้านบาท ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณ
ลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ จึงมีการปรับแผนยุทธศาสตร์
(MASS) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร โดยอาจะยุบงบประมาณในบางโครงการ เช่น
โครงการจัดท�ำองค์ความรูข้ องส�ำนักงานทะเบียนทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบ จากการจัดกิจกรรม Forum
เป็นการจัดท�ำคู่มือความรู้จากการจัดท�ำ Accuracy เป็นการบูรณาการผลงานที่จัดท�ำ 1 โครงการ
แต่ได้ผลการด�ำเนินงาน 2 โครงการ หรืออาจะมากกว่านั้น
ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2559 แยกตามยุทธศาสตร์ MASS เฉพาะงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
MASS
Modern
จัดสรร
เบิกจ่าย
Accuracy
จัดสรร
เบิกจ่าย
Smart
จัดสรร
เบิกจ่าย
Smile
จัดสรร
เบิกจ่าย
Total
จัดสรร
เบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

% เพิ่ม (ลด) (ร้อยละ)

5.70
2.03

6.41
3.19

L 12.51
L 56.68

0.25
0.00

0.10
0.014

M -59.20
L 100

0.97
0.31

2.46
1.01

L 152.70
L 228.30

2.44
1.66

0.45
0.31

M -81.52
M -81.40

9.11
4.00

9.42
4.52

L 3.45
L 12.93
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ภาพรวมสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2558 ประมาณร้อยละ 3.45 หากดูเป็นรายกลยุทธ์จะพบว่า Modern และ Smart มีสดั ส่วน
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้อ�ำนวยการที่ผลัดเปลี่ยนวาระผู้บริหาร ซึ่งการจัดสรร
งบประมาณให้โครงการต่างๆ จะแปรผันตามความส�ำคัญ และความเร่งด่วนในการพัฒนาของโครงการ
ในแต่ละกลยุทธ์ แต่ในบางกลยุทธ์สามารถด�ำเนินการโดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้งบประมาณ เนือ่ งจากมีการสนับสนุน
ผลการด�ำเนินงานจากกลยุทธ์อื่นๆ เช่น กลยุทธ์ Accuracy เป็นกลยุทธ์ที่มีความส�ำคัญ และเป็นหัวใจ
หลักของการด�ำเนินงานของส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทีเ่ น้นความถูกต้องของการด�ำเนินงาน ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการจึงไม่สูง เพราะได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานในกลยุทธ์ Modern
ในส่วนของผลการด�ำเนินงานจะเห็นว่า เมือ่ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 25558 กับ ปีงบประมาณ
2559 มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงขึ้นเกือบทุกลยุทธ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์ Smart ที่การใช้จ่ายสูงตามการ
จัดสรรงบประมาณ เพราะมีการเร่งรัดโครงการส�ำคัญให้ดำ� เนินการได้ตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ แต่ทงั้ นีย้ กเว้น
กลยุทธ์ Smile ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณลดลง เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณก็ลดลงด้วย แต่หาก
เปรียบเทียบการใช้จ่ายกับการจัดสรรงบประมาณ พบว่า มีการเบิกจ่ายถึงร้อยละ 68.89 ซึ่งก็ยังมากกว่า
ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 0.86
รายจ่ายแบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
Modern

ล้านบาท
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-

ล้านบาท
0.30

จัดสรร, 6.42

จัดสรร, 5.70

0.25

เบิกจ่าย, 3.19

จัดสรร, 0.10

0.05
ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

Smart

-

2.50
2.00

2.00
1.50

เบิกจ่าย, 1.01

จัดสรร, 0.97

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2559

Smile
จัดสรร, 2.44
เบิกจ่าย 1.66

1.00
จัดสรร, 0.45

0.50

เบิกจ่าย, 0.31

ปีงบประมาณ 2558

1.50

เบิกจ่าย, 0.014

เบิกจ่าย, -

ปีงบประมาณ 2558

ล้านบาท
3.00
จัดสรร, 2.46

2.50

-

0.15
0.10

เบิกจ่าย, 2.03

ล้านบาท

0.50

จัดสรร, 0.25

0.20

3.00

1.00

Accuracy

-

ปีงบประมาณ 2558

เบิกจ่าย, 0.31

ปีงบประมาณ 2559
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รายงานผล

กำรรับตรวจประเมิน
หน่วยงำน

ต�มเกณฑคุณภ�พก�รศึกษ�
เพื่อก�รดำ�เนินก�รที่เปนเลิศ

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา แจ้งความประสงค์ตอ่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เลือกระบบประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558
ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การด�าเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) มีการรายงาน
ผลการด�าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common data
set) ในระบบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 และ จัดท�าโครงร่างองค์กร แผนพัฒนา
คุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ส่งให้กับฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2559 ตามแนวทางการด�าเนินงานในปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
ส�าหรับปีการศึกษา 2560 มีการจัดท�ารายงานผลการประเมินและรับการตรวจ
ประเมิน ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560 เพื่อประเมินระดับการพัฒนาของหน่วยงานที่
น�าเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเองมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้หน่วย
งานได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานในภาพรวม โดยมีผลสรุปการตรวจประเมินในภาพ
รวมดังนี้
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รายงานผล

กำรรับตรวจประเมิ
น
หน่วยงำน ต�มเกณฑคุณภ�พก�รศึกษ�
เ พื่ อ ก � ร ดำ � เ นิ น ก � ร

เกณฑ์
คุณภาพ

ที่เปนเลิศ
จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี

โอกาสพัฒนา
หรือประเด็นที่สมควรพิจารณา

1

การน�า
องค์กร

1. ผูน้ า� ระดับสูงมีการก�าหนด ทบทวนวิสยั ทัศน์
และค่านิยมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานและ
บุคลากร
2. ผู้น�าสร้างวัฒนธรรมการท�างานและสภาพ
แวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม

ขาดการแสดงผลลัพธ์ดา้ นการน�า
องค์การ การก�ากับดูแล ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส

2

กลยุทธ์

1. มีการน�ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติระยะยาวและ 1. การจั ด ท� า แผนกลยุ ท ธ์ ไ ม่ มี
ระยะสั้น โดยคณะกรรมการบริหาร
กรอบเวลาที่ ชั ด เจน ไม่ ไ ด้
แสดงถึงการน�าความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์
2. ไม่ได้คา� นึงถึงจุดบอดของการ
วางแผน

3

ลูกค้า

1. มีกระบวนการในการรับฟังความต้องการ 1. ขาดการออกแบบบริการและ
ของผูเ้ รียนและลูกค้าทุกกลุม่ ผ่านแบบสอบถาม
กระบวนการที่เป็นระบบ
ปีละ 2 ครั้ง ที่มีการปรับปรุงแบบสอบถาม 2. ไม่ชดั เจนว่าช่องทางประชาสัมพันธ์
ทีม่ นี นั้ สามารถให้ผรู้ บั บริการ
ทุกปี
เข้าถึงการรับบริการทีส่ ะดวก
และรวดเร็วอย่างไร

Thammasat

เกณฑ์
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จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดี
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โอกาสพัฒนา
หรือประเด็นที่สมควรพิจารณา

4

การวัด
1. มีคณะกรรมการจัดท�ำองค์ความรู้เพื่อการ 1. ขาดความชัดเจนถึงกระบวนการ
การวิเคราะห์ พัฒนาบุคลากร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และการ
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
จัดการ
ในมหาวิทยาลัยและคู่ความร่วมมือ
เป็นระบบ
ความรู้

5

บุคลากร

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น เปิดโอกาส 1. ขาดความชัดเจนในกระบวนการ
การประเมินอัตราก�ำลังและ
ให้มสี ว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
ขีดความสามารถขอบุคลากร
ปรับปรุงงานและทิศทางในการพัฒนา
2. สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 2. ขาดการวัดผลการด�ำเนินงาน
สะท้อนและตอบสนองต่อ
การท�ำงาน
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
ได้อย่างไร

6

ระบบ
ปฏิบัติการ

1. มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการ 1. ขาดความชัดเจนในกระบวนการ
ตามแนวทาง PDCA และ
ท�ำงานมุง่ เน้นการสร้างนวัตกรรมการบริการ
กระบวนการการวิ เ คราะห์
และบริหารจัดการความเสีย่ ง

7

ผลลัพธ์

1. มีผลลัพธ์การด�ำเนินงานภาพรวมที่ดี
1. ขาดการแสดงผลลั พ ธ์ ใ น
2. มี ก ารรายงานผลลั พ ธ์ ก ารประเมิ น ความ
หลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นการน� ำ
พึงพอใจและการส�ำรวจช่องทางการรับรู้
องค์การ ด้านงบประมาณการ
ข่าวสาร
เงินและการตลาด ด้านอัตรา
ก�ำลังและขีดความสามารถ
ความผู ก พั น การพั ฒ นา
บุคลากร และการเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ
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ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ด�าเนินงานจัดกิจกรรม โครงการ CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ เ พื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งส� า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษากั บ
ผู้รับบริการ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มจิตอาสา โดยจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 REG ชวนกันท�าดี ร่วมใจเก็บขยะ รอบรั้ว มธ. ใน
วันที่ 17 มีนาคม 2560 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน
กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ กลุ่มเจ้าหน้าที่คณะ และศิษย์เก่า
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารแลกเปลีย่ น พุดคุย การให้บริการต่างๆ ของส�านักงานทะเบียนนักศึกษาระหว่าง
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า เพือ่ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาช่องทางการให้บริการ สร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างส�านักงานทะเบียนนักศึกษากับผูร้ บั บริการ และจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ี
ต่อองค์กรต่อไป
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ผลกำรประเมินควำมคิดเห็น

ในกำรเข้ำรวมโครงกำร CSR กิจกรรมเพือ่ สังคม และสำธำรณประโยชน์
กิจกรรม REG ชวนกันท�ำดี รวมใจเก็บขยะรอบรั้ว มธ.
ผู้เข้าร่วมโครงการ CSR Registrar จ�านวน 31 คน โดยมีผู้ตอบ
แบบประเมิน จ�านวน 31 คน โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โครงการ CSR กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
ครัง้ ที่ 1 REG ชวนกันท�าดี ร่วมใจเก็บขยะรอบรัว้ มธ. ภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 84.26 โดยมี
ความคิดเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับประเด็น สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.86) รองลงมาเกี่ยวกับประเด็น
ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.78) และประเด็น
ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.68) ตามล�าดับ
รายละเอียดดังนี้
รายการ

ค่าเฉลี่ย

การแปลผล

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

4.65

มากที่สุด

2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม

4.78

มากที่สุด

3. ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมมีความเหมาะสม

4.68

มากที่สุด

4. อาหาร มีความเหมาะสม

4.63

มากที่สุด

5. สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ

4.86

มากที่สุด

6. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนร่วมกิจกรรม

3.52

มาก

7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังร่วมกิจกรรม

4.34

มาก

8. สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้

4.39

มาก

9. สามารถให้ค�าปรึกษาแก่เพื่อนได้

4.39

มาก

10. มีความรู้และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

4.42

มาก

4.46

มำก

รวม
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ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ด�าเนินงานจัดกิจกรรม โครงการ
CSR กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างส�านักงานทะเบียนนักศึกษากับผูร้ บั บริการ เพือ่ ปลูกฝังและ
สร้างจิตส�านึกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มจิตอาสา โดยจัดกิจกรรม “REG อำสำท�ำดี สร้ำงสรรค์
สุขภำพที่ดีเพื่อน้อง” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนั มีกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด
4 กลุม่ คือ กลุม่ นักศึกษาปัจจุบนั กลุม่ นักศึกษาต่างชาติ กลุม่ เจ้าหน้าที่
คณะ และศิษย์เก่า
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน พุดคุย การให้บริการต่างๆ ของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาช่องทางการให้บริการ สร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างส�านักงานทะเบียนนักศึกษากับผูร้ บั บริการ และจะ
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป
¡Ô¨¡ÃÃÁ áµŒÁÊÕàµÔÁ½˜¹ ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐÊ×Í
è ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

ส�านักงานทะเบียนนักศึกษา ด�าเนินงานจัดกิจกรรม โครงการ
CSR กิจกรรมเพือ่ สังคม และสาธารณประโยชน์เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างส�านักงานทะเบียนนักศึกษากับผู้รับบริการ เพื่อปลูกฝัง
และสร้างจิตส�านึกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายกลุ่มจิตอาสา
โดยจัดกิจกรรม “แต้มสีเติมฝน พัฒนำทักษะ สื่อกำรเรียน
กำรสอน” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงเรียนวัดดาวเรือง มีกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 4 กลุม่
คือ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ กลุ่มเจ้าหน้าที่คณะ
และศิษย์เก่า
ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน พุดคุย การให้บริการต่างๆ ของ
ส�านักงานทะเบียนนักศึกษาระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาช่องทางการให้บริการ สร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างส�านักงานทะเบียนนักศึกษากับผู้รับบริการ และ
จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป
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ผลกำรประเมินควำมคิดเห็น

ในกำรเข้ำรวมโครงกำร CSR กิจกรรมเพือ่ สังคม และสำธำรณประโยชน์
“กิจกรรม REG อำสำท�ำดี สร้ำงสรรค์สุขภำพทีด
่ ีเพื่อน้อง” และ
“กิจกรรม แต้มสีเติมฝน พัฒนำทักษะสือ่ กำรเรียนกำรสอน”
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ CSR กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม และ
สาธารณประโยชน์ จ�านวน 30 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน
จ�านวน 30 คน โดยมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการเข้าร่วมโครงการ
CSR กิจกรรมเพือ่ สังคม และสาธารณประโยชน์ “กิจกรรม REG
อาสาท�าดี สร้างสรรค์สุขภาพที่ดีเพื่อน้อง” และ“กิจกรรม แต้ม
สีเติมฝัน พัฒนาทักษะสื่อการเรียนการสอน” ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น
ร้อยละ 84.26 โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับประเด็น
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ
(ค่าเฉลี่ย 4.82) รองลงมาเกี่ยวกับประเด็นความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.76) และประเด็นระยะ
เวลาในการท�ากิจกรรมมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.65) ตาม
ล�าดับ รายละเอียดดังนี้
รายการ
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม
3. ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
5. สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ
6. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนร่วมกิจกรรม
7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังร่วมกิจกรรม
8. สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้
9. สามารถให้ค�าปรึกษาแก่เพื่อนได้
10. มีความรู้และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

รวม

ค่าเฉลี่ย
4.64
4.76
4.65
4.61
4.82
3.51
4.33
4.34
4.32
4.40

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.43

มำก
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ CSR กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวทิพากร คุณาวาณิชกุล
นางสาวภัทริน ฆโนทัย
นางสาววรกานต์ ผลสวัสดิ์
นางสาววริยานุช อินทร์ช้าง
นางรัชต์พร ตุ่นไชสง
นางสาวเซียร่า นโปลี
นางสาวศิชา รุ่งโรจน์ธนกุล
นางสาวสุพรรณี อินทร์ทอง
นางสาวศิระกาญจน์ เพ็ญพิมล
นางสาวฐิตินันท์ มหายศปัญญา
นางสาวณิชาภัทร กฤติเดช
Ms. JIYAN ZHU
นายสาริศ พงศาวลีเบญจกุล
นางสาวเกวลิณ กิจเที่ยงธรรม
นายกันต์ธนิน จิรโรจน์อังกูร
นายปกป้อง จุลโมกข์
นางสาวพรพิรุณ หุ่นรอด
นายอานนท์ โมรัษเฐียร
นางสาวกุลธิดา ศรีสินสมุทร
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นายเสกสันต์ อำ�นวยพานิช
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นางสาวทราภรณ์ วรกุลดำ�รง
นางสาวศศิประภา ชาติอำ�ไพ
นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
นางสาวมนธณรรฐ รักสุข
นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรุจิราพันธ์
นางนุชนาถ สุทธิปัญญา
นางสาวปภาดา คงคา

เจ้าหน้าที่คณะ
นักศึกษา
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่คณะ
เจ้าหน้าที่คณะ
นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่คณะ
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่คณะ
นักศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)
คณะรัฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา
สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา

กิจกรรมปี ใหม่ 2560

Thammasat

University

49

ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วั น ที่ 9 มกราคม 2560 บุ ค ลากร
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. พร้อมใจกัน
น�ำสิง่ ของทัง้ เครือ่ งอุปโภค และบริโภค ร่วมกัน
ใส่บาตรเพือ่ ท�ำบุญเนือ่ งในโอกาสต้อนรับปีใหม่
2560 แด่พระสงฆ์จากวัดดาวเรือง ณ ส�ำนักงาน
ทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งของ
ทัง้ หมดนัน้ จะถูกรวบรวม เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ด้วย
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การบริหารความเครียด
เพื่อความส�ำเร็จ รุ่นที่ 2

การบริ ห ารจั ด การความเครี ย ดเพื่ อ ความส� ำ เร็ จ
(Stress Management) ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดย
วิทยากรรับเชิญ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุง่ รัตน์ จิตวโรภาส
“ความเครียดเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั ทุกเพศ ทุกวัย แม้จะไม่ใช่
สิง่ ผิดปกติ แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ป็นอันตราย” ส�ำนักงานทะเบียนฯ
จึงมีแนวคิดการหาวิธปี ฏิบตั ิ รวมถึงวิธกี ารสือ่ สารเพือ่ จัดการ
กับสภาวะอารมณ์และสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น ให้ผู้ปฏิบัติ
งานสามารถท�ำงานได้อย่างมีความสุข ราบรื่น และประสบ
ความส� ำ เร็ จ โดยการจั ด การอบรม การบริ ห ารจั ด การ
ความเครียดเพือ่ ความส�ำเร็จ เพือ่ ลดสภาวะความเครียด และ
การหาวิธีการจัดการความเครียดของผู้ปฏิบัติงานขึ้น ณ
ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560
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โครงการธรรมศาสตร์

ช้างเผือก

กิ จ กรรมการสั ม มนาโครงการธรรมศาสตร์
ช้างเผือกเรื่อง การส�ำรวจฯ ช้างอย่างมืออาชีพ ตอน
ควาญช้างออกเดิน โดย รศ. ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ ระหว่าง
วันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า
รีสอร์ท โฮเต็ล จ.นครราชสีมา จัดโดย หน่วยรับเข้า
ศึกษา ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา
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การศึกษางาน

ณ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการสั ม มนาศึ ก ษาดู ง าน
ประจ�ำปี 2560 ณ Waseda University
และ Tokyo Institute of Technology
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 25-26 May
2017
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ปลูกดำวเรือง
ส�านักงานทะเบียนฯ จัดกิจกรรมสานใจ...
สร้างสุข ประจ�าเดือนกันยายน 2560 : กิจกรรม
ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับสนานที่ในช่วง
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหญ้า
หน้ า ส� า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันอังคาร ที่ 5 กันยายน
2560

ครบรอบ 35 ปี
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ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา

เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้ง 35 ปี
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ี 12 พฤศจิกายน
2560 ผู้บริหาร และบุคลากร ส�ำนักงานทะเบียนฯ
จึ ง ได้ ร ่ ว มท� ำ บุ ญ เลี้ ย งพระสงฆ์ จ� ำ นวน 9 รู ป
เพื่อความสร้างความเป็นสิริมงคล
ในการบริหาร และปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เเละเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยพิธีจัดขึ้น ณ โถงอาคาร
ส�ำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รงั สิต วันที่ 10
พฤศจิกายน 2560

Office of the

REGistrar

บุคลากร

สำ�นักงาน
ทะเบียนนักศึกษา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์

บุสำ�นัคกทะเบีลำกร
ยนนักศึกษ�
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ข้ำรำชกำร
ปร�ญญาเอก
พนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุนวิชำกำร
ต่�ากว่าปร�ญญาตร� ปร�ญญาตร�

2

คน

38

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาเอก

คน

คน

12

ลูกจ้ำงประจ�ำ
ต่�ากว่าปร�ญญาตร�

คน

57

University

1

คน

2

คน

1

ต่�ากว่าปร�ญญาตร�

4

คน

พนักงำนเงินรำยได้
ปร�ญญาตร�

5

คน

รวม

ปร�ญญาโท

12
คน

61
คน

ปร�ญญาตร�

43
คน

ปร�ญญาเอก

2

คน

58
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ร�ยง�นประจำ�ป
A n n ua l Re por t
2559
2016
Thammasat

University

ส� า นั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
รองศำสตรำจำรย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล
jthira@reg.tu.ac.th
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ร�ยง�นประจำ�ป
A n n ua l Re por t
2559
2016
Thammasat

University

รองผูอ้ าํ นวยการ

สำ � นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษ�
ฝำยบริหำรงำนทะเบียนและสำรสนเทศ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ดำมพ์เมษ บุณยะเวศ
dahmmaet@reg.tu.ac.th
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ร�ยง�นประจำ�ป
A n n ua l Re por t
2559
2016
Thammasat

University

รองผูอ้ าํ นวยการ

สำ � นั ก ง�นทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษ�
ฝำยวำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อมรณัฏฐ์ ทับเปีย
amornnat@reg.tu.ac.th

Thammasat

01

02

รักษาการในตําแหน่งเลขานุการ
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

หัวหนางานรับเขา
และทะเบียนประวัตินักศึกษา

กำญจนำ โพบุญเรือง
นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ

สุวดี เมฆำ
นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ติดต่อ (82)1634
kan-reg@reg.tu.ac.th

03

รักษาการในตําแหน่งหัวหนางาน
ทะเบียนและวัดผล

สุนทร แก้วไชย
นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1609
soonk@reg.tu.ac.th

University

ติดต่อ (82)1602
suwadee@reg.tu.ac.th

04

หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา
ท่าพระจันทร์

อัศณี สงวนสุข
นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ
ติดต่อ (81)3718
assanee@reg.tu.ac.th
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06

05

หัวหนางานแผนและบริหาร
สํานักงานทะเบียน

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

สำริยำ นวมจิต
นักวิเคร�ะหนโยบ�ยและแผน
ชำ�น�ญก�ร

บุญจิรำ ภู่เงิน
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร
ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ติดต่อ (82)1645
sariya@reg.tu.ac.th

07

ติดต่อ (82)1627
boonpn@reg.tu.ac.th

08

หัวหนางานทั่วไป

หัวหนางานทั่วไป

ศรีสุรำงค์ จันทรสมบัติ
นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ชนำนำถ เค้ำชำติชำย
เจ�หน�ที่บริห�รง�นทั่วไป
ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ติดต่อ (82)1601
sisurang@reg.tu.ac.th

ติดต่อ (82)1641
kchanana@reg.tu.ac.th

ฝา ย รบั เขา ศกึ ษา
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งานรับเข้า

และทะเบียนประวัติ
นัติดต่กอ 02-564-4440-79
ศึกษำ
03
01
04
02

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1638

นุชนำท สุทธิปญญำ

ton89@reg.tu.ac.th

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร

ติดต่อ (82)1636
snuchana@reg.tu.ac.th

05

วันเฉลิม บุตรละคร

06
พิเชษฐ์ จิตตพงค์

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1635

จุไรภรณ์ กองล�ำเจียก

นักวิช�ก�รศึกษ�
ติดต่อ (82)1633

papada@reg.tu.ac.th

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1637

pannarai_p@reg.tu.ac.th

cphichat@reg.tu.ac.th

ปภำดำ คงคำ

พรรณรำย เพิ่มสินธ์

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1605

kjuraipo@reg.tu.ac.th
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07

08

กฤษณะ สุทธิกุล

ศุภลักษณ์ พีเค.

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1603

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1617

payu@reg.tu.ac.th

09

supaluck@reg.tu.ac.th

วินัย ตันธิกุล

ผูปฏิบัติง�นบริห�ร
ชำ�น�ญง�น
ติดต่อ (82)1606

vinaitan@reg.tu.ac.th

10

11

มนธณรรฐ รักสุข

ทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1607

aongnana@reg.tu.ac.th

ขอบเขตและหนาที่
1. การรับสมัคร
2. การสอบคัดเลือก
3. การส�ารวจสถานภาพทางสังคมฯ
4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5. การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
6. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
7. การตรวจสอบคุณวุฒิผู้เข้าศึกษา

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1604

songwutw@reg.tu.ac.th

12

เพชรรัตน์ วัฒนรุจริ ำพันธ์

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1608

phetchar@reg.tu.ac.th

8. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
9. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษา
10. การบริการเอกสารรับรองทางการศึกษา
11. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12. การจัดเตรียมปริญญาบัตร
13. การผลิตบัตรบัณฑิต
14. การตรวจสอบคุณวุฒิศิษย์เก่า
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งานทะเบียน
และวัดผล

ติดต่อ 02-564-4440-79

03

01
04

02
จุฑำมำศ เวศวิทย์

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1613

กรกนก ประภำสโสภณ

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ
ติดต่อ (82)1619

pkorn@reg.tu.ac.th

05

สุภำวดี ค�ำม่วง

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ
ติดต่อ (82)1620

ksupavad@reg.tu.ac.th

vchutham@reg.tu.ac.th

07

ศศิมำ ร่วมพุ่ม

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1614

rsasima@reg.tu.ac.th

08

06
ปรียำกร ปอมสุวรรณ

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1621

บังอร เย็นเปนสุข

ผูปฏิบัติง�นบริห�ร
ชำ�น�ญง�น
ติดต่อ (82)1615

bang@reg.tu.ac.th

ณัทภัทร ค�ำพันธ์

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1610

nattapat@reg.tu.ac.th

preya@reg.tu.ac.th

พิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1623

pinnalin@reg.tu.ac.th
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10

09

11

อำรีรัตน์ สีเหลือง

ศศิประภำ ชำติอ�ำไพ

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1640

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1616

วัฒนพสิษฐิ์ เสือค�ำร้อง

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1624

areerat@reg.tu.ac.th

sasipra2@reg.tu.ac.th

chai2534@reg.tu.ac.th

13

12

14

รัชญำ รุ่นมะลัง

นักวิช�ก�รศึกษ�
ติดต่อ (82)1625

rachaya@reg.tu.ac.th

สุชัญญำ ดวงงำม

นักวิช�ก�รศึกษ�
ติดต่อ (82)1612

ธรรณ์ดำณี มุขหิรัญพันธ์

suchanya@reg.tu.ac.th

นักวิช�ก�รศึกษ�
ติดต่อ (82)1611

thondanee@reg.tu.ac.th

ขอบเขตและหนาที่
1. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
2. การจดทะเบียน
3. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
4. การผ่อนผันค่าธรรมเนียม
และคืนเงินค่าธรรมเนียม

5.การจัดท�าห้องบรรยาย-ห้องสอบ
6. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษา
7. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
8. การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ
9. การอนุมัติปริญญาบัตร
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งานทะเบียนนักศึกษา
ท่ำพระจันทร์

ติดต่อ 02-613-3333

04

03

02
01
รุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล

ธมลวรรณ ปนมณี
วิจิตรำ รัศมี

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ
ติดต่อ (81)3719

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (81)3718

prah@reg.tu.ac.th

นักวิช�ก�รศึกษ�
ชำ�น�ญก�รพิเศษ
ติดต่อ (81)2742

ปทมำ ภู่ทอง

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (81)2743

pathama@reg.tu.ac.th

rrungthi@reg.tu.ac.th

05

rvijitra@reg.tu.ac.th

ขอบเขตและหนาที่

สิริพันธ์ บัวดี

1. การบริหารจัดการการรับเข้าศึกษา ท่าพระจันทร์
นักวิช�ก�รศึกษ�
2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (81)2853
3. การบริหารจัดการทะเบียนประวัตินักศึกษา
siripun@reg.tu.ac.th
4. การบริหารจัดการสถานภาพนักศึกษาและสถานภาพทางวิชาการ
5. การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน
6. การจดทะเบียน
7. การตรวจสอบผลการจดทะเบียน
11. การอนุมัติปริญญา
8. การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและคืนเงินค่าธรรมเนียม
12. การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
9. การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
13. การผลิตเอกสารรับรอง
10. การรวบรวมตรวจสอบผลการศึกษา
14. การบริการเอกสารรับรองการศึกษา
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งานแผน และบริหาร
ส�ำนักงำนทะเบียน

ติดต่อ 02-564-4440-79

03
01
04
02

นักวิเคร�ะหนโยบ�ย
และแผนปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1648

ดวงพร โสติถิมำนนท์

นักวิเคร�ะหนโยบ�ย
และแผนปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1646

kanitta@reg.tu.ac.th

sduangpo@reg.tu.ac.th

05

คณิตำ ซองศิริ

06
ธีรำรัตน์ สุทธิพงศ์

นักวิเคร�ะหนโยบ�ย
และแผนปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1649

ทองยุ่น มธุรส

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1642
darrut@reg.tu.ac.th

นักวิช�ก�รศึกษ�
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1658

taraporn.wo@reg.tu.ac.th

stheerar@reg.tu.ac.th

ดำรัตน์ เกตุสะอำด

ทรำภรณ์ วรกุลด�ำรง

นักวิช�ก�รเงินและบัญชี
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1643

mtongyoo@reg.tu.ac.th
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08

07

09

ศิรินันท์ ดีสวัสดิ์

ขวัญกมล ใจเอื้อ

เจ�หน�ที่บริห�รง�นทั่วไป
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1654
jkwan@reg.tu.ac.th

เจ�หน�ที่บริห�รง�นทั่วไป
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1644
dsirinan@reg.tu.ac.th

อุบลทิพย์ โพธิลังกำ

เจ�หน�ที่บริห�รง�นทั่วไป
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1657
jp-tip@reg.tu.ac.th

10

หิรัณยำ หนูสำท

พนักง�นบริห�ร
ติดต่อ (82)1656

nhiranya@reg.tu.ac.th

11

ก่อเกียรติ พรหมขจร

พนักง�นขับรถยนต
ติดต่อ (82)1655

pkhrokia@reg.tu.ac.th

ขอบเขตและหนาที่
1. วิเคราะห์และวางแผนนโยบายส�านักงาน
2. การบริหารจัดการและดูแลงบประมาณ
3. การประกันคุณภาพ
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. วิเคราะห์และวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
6. บริหารจัดการและดูแลงานบุคคล
7. การพัฒนาบุคลากร

8. การบริหารจัดการและดูแลการเงิน
9. การบริหารจัดการและดูแลงานบัญชี
10. การบริหารจัดการและดูแลงานพัสดุ
11. การบริการจัดการและดูแลงานสารบรรณ
12. การบริหารจัดการและดูแลงานประชุม พิธกี าร
13. การบริหารจัดการและดูแลอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสำรองค์กร

ติดต่อ 02-564-4440-79

04

03

02
01

กฤษณ์ เรืองชัย
จตุรงค์ เสำน้อย
สุภำรัตน์ ลิจุติภูมิ
วิมล สุทธิกุล

นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1629

นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1628

นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร
ชำ�น�ญก�ร
ติดต่อ (82)1630
tum-it@reg.tu.ac.th

suparat@reg.tu.ac.th

swimon@reg.tu.ac.th

ขอบเขตและหนาที่

05

นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร
ปฏิบัติก�ร
ติดต่อ (82)1632
krueg13@reg.tu.ac.th

07

06

เสกสันต์ อ�ำนวยพำนิช

นักประช�สัมพันธ
1. การบริหารและดูแลระบบเครือข่าย
พัชรำภรณ์ ศรีเพียงจันทร์ ปฏิบัติก�ร
2. การบริหารและดูแลระบบฐานข้อมูล รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ
ติดต่อ (82)1652
นักประช�สัมพันธ
a_seksan@reg.tu.ac.th
3. การบริหารและดูแล WEBSITE
ปฏิบัติก�ร
นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร
ของส�านักงาน
ติดต่อ (82)1647
ติดต่อ (82)1631
chomparw@reg.tu.ac.th
4. การประมวลผลทะเบียนนักศึกษา russarin@reg.tu.ac.th
5. การบริการทางด้านเทคโนโลยี
8. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารขององค์กร
ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
9. การออกแบบผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์/อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ การประชาสัมพันธ์องค์กร
และการจัดการ
10. การประสานการขอดูงาน จากหน่วยงานอื่น ๆ
7. การแนะแนวการศึกษา

Thammasat

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 อำคำรส�ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง ปทุมธำนี 12121
โทรศัพท์ 02-564-4441-79
โทรสำร 02-564-4549

Thammasat

University

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ อำคำรอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร 10200
โทรศัพท์ 02-613-3716-8,
02-613-2742-3, 02-613-2835
โทรสำร 02-226-6470

University
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ถนนเอเชี่ยนเกมส

ประตูเชียงราก 2

กลุมอาคารศูนยกีฬา

ถนนมิตรภาพ

ถนนพิราบขาว

หอพักนักศึกษาหญิง

ถนนตลาดวิชา

ถนนศรีธรรมศาสตร

ถนนสัญญา ธรรมศักดิ์

กลุมอาคารเร�ยน
ทางสังคมศาสตร

กลุมอาคารบร�การ

ไปศูนยศิลปาชีพ ทางดวนเชียงราก

ถนนเสรีภาพ

หอพักนักศึกษาชาย

ถนนปรีดี พนมยงค

อาคารยิมเนเซียม 2

ถนนเชียงราก

ประตูเชียงราก 1

ถนนสัญญา ธรรมศักดิ์

กลุมอาคารทางว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ถนนปวย อึ้งภากรณ

Thammasat University

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

office
of the

MAP
กลุมอาคารว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ถนนโดมรวมใจ

ถนนประชาสันติ

ถนนพิทักษธรรม
ถนนพิทักษธรรม
ถนนพิทักษธรรม

ถนนประภาศน อวยชัย

อาคาร
ศูนยบร�การว�ชาการ

ไปบางชัน

ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต

ถนนปวย อึ้งภากรณ

ถนนปรีดี พนมยงค

โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ประตูพหล 2

ถนนธรรมจักร
ถนนธรรมจักร
ถนนธรรมจักร

ประตูพหล 4

ประตูพหล 3

ประตูพหล 1

ไปอยุธยา

ถนนพหลโยธิน

Thammasat

ไปกรุงเทพฯ
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