รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)
ปี การศึกษา ๒๕๕๖

ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สานักทะเบียนและวัดผล
เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๒

คานา
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับสานักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพิ่งได้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผล เป็นสานักทะเบียนและวัดผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้ดาเนินการตามพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของสานักทะเบียนและวัดผลซึ่งได้เริ่มดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสานัก ในปีนี้ การดาเนินงานตามองค์ประกอบและการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรองรับการตรวจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในจากมหาวิทยาลัย และเพื่อสนองตอบนโยบายการประกันคุณการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง (
SAR) ฉบับนี้ จัดทาโดยคณะกรรมการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสานักทะเบียนและวัดผล เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพงานภายในระดับสานัก และเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖ สานักทะเบียนและวัดผลมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานภายใน ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานภายในของสานักทะเบียนและวัดผล
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เจริญยิ่งขึ้นต่อไป
(พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร.)
รักษาการผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
เมษายน ๒๕๕๗

๓

บทสรุปผู้บริหาร
๑. ข้อมูลทั่วไป
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
ประกาศตั้งขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ เดิมทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งเป็นกองทะเบียนและวัดผลตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๐ เป็นต้นมา และได้ประกาศยกฐานะเป็นสานักทะเบียนและวัดผล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนิสิต การวัดและประเมินผลการศึกษา และการออกเอกสารรับรองการศึกษา เพื่อให้
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากดาเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
๒. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
๑) ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ
สานักทะเบียนและวัดผล มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (๔.๓๖) โดย
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมาก คือ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ (๕.๐๐) องค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดี คือ องค์ประกอบที่
๒ การ
บริหารและการจัดการ (๔.๔) องค์ประกอบที่ ๓ (๔.๐๐) องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารภารกิจหลัก
(๓.๙๗)
๒) จุดแข็งแนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง
(๑) มีทรัพยากรบุคคลที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีการร่วมแรงร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน
(๒) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบทะเบียน) และบุคลากรที่จะ
สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
(๓) เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่นและ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน
หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ ให้สามารถเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และระบบงาน
ทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสามารถฝึกปฏิบัติการใช้ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
(๑) บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและของส่วนงาน

๔
(๒) บุคลากรยังขาดมุมมองในการให้บริการระบบงานทะเบียน ตามมาตรฐานสากล
รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะในการบริการด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในส่วน
ระบบทะเบียนที่เป็นภาษาอังกฤษ ที่จะสามารถให้บริการกับนิสิตชาว
ต่างประเทศได้ทั่วถึง
แนวทางปรับปรุง
(๑) ควรมีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านวิชาการงานทะเบียนแก่เจ้าหน้า
ทะเบียน การวัดและประเมินผลแก่อาจารย์ เป็นประจาทุกปีการศึกษา ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๒) ความต้องการของผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษายังมีสูง เป็น
โอกาสที่มีการประชาสัมพันธ์ดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจที่จะศึกษาที่มี
คุณภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

๕

สารบัญ
หน้า
คานา ก
บทสรุปผู้บริหาร ข
สารบัญ ค
บทที่ ๑ บทนา ๖
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตตลักษณ์
๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน
๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่
๑.๖ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา

๖
๘
๑๐
๑๒
๑๓
๑๕

บทที่ ๒ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

๑๖

๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๓๐
๒.๒ ตัวบ่งชี้เฉพาะส่วนงาน
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการภารกิจหลัก

๑๖
๑๖
๑๙

บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน

๔๙

๓๔
๓๔

๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน
ตารางที่ ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๔๙
๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดาเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้าง
ขึ้น (ถ้ามี) ๔๙

ภาคผนวก

๕๐

ก. ข้อมูลพื้นฐานตามองค์ประกอบคุณภาพของส่วนงาน
ข. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของส่วนงาน

๕๐
๕๒

๖

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
๑) ชื่อส่วนงาน
สานักทะเบียนและวัดผล
๒) ที่ตั้ง
ห้อง
C 300 ชั้น ๓ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่
๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๒
และ ห้อง ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๒๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๘๙๑
Website : reg.mcu.ac.th, reg.mcu.ac.th/eval
๓) ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับสานักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่ดาเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก ที่สังกัดอยู่
ในสานักเลขาธิการ ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบาลีอุดมศึกษาคณะ
พุทธศาสตร์ แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น และสานักงานเลขาธิการ และเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมากขึ้นได้
แยกออกมาเป็น “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง
เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีให้ "แผนกทะเบียน"
เป็น "สานักทะเบียนและวัดผล" ยกฐานะหัวหน้าแผนก เป็นผู้อานวยการ ซึ่งอยู่ในสังกัดสานักงาน
เลขาธิการ
เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้สานักทะเบียนและวัดผลขึ้น
ตรงต่อสานักงานอธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแบ่งงานเป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่าย
ทะเบียนนิสิต ๒. ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล ทั้งส่วนกลาง วิทยายาเขต
และบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยุบเลิกหน่วยงานเดิม
จาก สานักทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส่วนงานและการ
แบ่งส่วนงานที่ได้จัดทาเป็นข้อกาหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียน
และวัดผล ไปสังกัดอยู่ในส่วนงาน สานักอธิการบดี กองที่ ๔ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ
ฝ่ายทะเบียนนิสิต และฝ่ายประเมินผลการศึกษา

๗
เมื่อปี ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบ
ทะเบียนและวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินการจัดทาร่างระบบทะเบียน
และวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และได้ดาเนินการจัดทาระบบทะเบียนเสร็จและอนุมัติให้ใช้
ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ สามารถรองรับงานทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติออกข้อกาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ให้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผล สังกัดสานักงานอธิการบดีขึ้นเป็นสานักทะเบียนและ
วัดผล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓)
พุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๔๑ ลง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผลใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทาให้การแบ่งส่วนงานของ
สานักทะเบียนและวัดผล เป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนทะเบียนนิสิต
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘)
พุทธศักราช ๒๕๕๖
ให้แบ่งส่วนงานของสานักทะเบียนและวัดผล ดังนี้
๑. ส่วนทะเบียนนิสิต มี ๓ ฝ่าย คือ
๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒) ฝ่ายรับเข้าศึกษา
๓) ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา มี ๒ ฝ่ายคือ
๑) ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ
๒) ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสานักทะเบียนและวัดผล ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาใน
งานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากดาเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และฝ่ายต่าง ๆ
สานักทะเบียนและวัดผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยการรับนิสิต งานทะเบียนและสถิติ
การศึกษา งานลงทะเบียนเรียน งานจัดตารางสอบและตารางสอบ งานประมวลผลการศึกษา การ
ออกหนังสือสาคัญแก่ผู้สาเร็จการศึกษา งานทะเบียนสารสนเทศการศึกษา งานภาวะผู้มีงานทาและ
งานปริญญาบัตร โดยการทาฐานข้อมูลนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา
โดยสานักทะเบียนและวัดผล ได้กาหนดภาระงานของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด (โดยสังเขป) ดังนี้

๘
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของสานักทะเบียนและ
วัดผล ในด้านงานบริหารและธุรการประสานงานด้านการเงินและพัสดุ นโยบายและแผนบริหาร
การศึกษา การให้บริการนิสิต หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
ทาหน้าที่ประสานงานการรับนิสิตใหม่ ปฏิบัติงานจัดทาคู่มือ การรับสมัคร
การจัดสอบคัดเลือกนิสิต การรับมอบตัวนิสิตใหม่ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และงานเรียนเสริม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
ทาหน้าที่เก็บรวบรวมทะเบียนประวัติ ระเบียนการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบออกเลขประจาตัวนิสิตใหม่ การจัดพิมพ์รายงานผลการ
ลงทะเบียนเรียน หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ
ร่วมทาหน้าที่จัดตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา การ
จัดทาข้อสอบ การจัดตารางสอบและขั้นตอนการจัดสอบ งานคลังข้อสอบ หรืองานอื่น ๆ และ
ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
ทาหน้าที่ประมวลข้อมูลทางการศึกษา การแจ้งผลการศึกษา การ
ตรวจสอบผลการศึกษาขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา การออกหนังสือสาคัญแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา และการพิมพ์ใบปริญญาบัตร งานภาวะผู้มีงานทา หรืองานอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตตลักษณ์
๑) ปรัชญา
พัฒนาระบบทะเบียนและประเมินผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ
๒) ปณิธาน
มุ่งสร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึด
หลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล
๓) วิสัยทัศน์
สนับสนุน ส่งเสริม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีความเป็นเลิศด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔) พันธกิจ
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีพันธ
กิจ ดังนี้
๑. สนับสนุนการบริหารและการดาเนินงานด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๙
๒. การให้การบริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหวิทยาลัย
๓. เป็นศูนย์สารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔. เป็นศูนย์กลางงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน สถาบันสมทบ และหน่วยวิทยบริการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๕) อัตตลักษณ์
“บริการดี รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใจ”

๑๐
๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
๑) โครงสร้างองค์กร สานักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัย
สานักทะเบียนและวัดผล
ส่วนทะเบียนนิสิต

ส่วนประเมินผลการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

๑๑
๒) โครงสร้างการบริหารงาน สานักทะเบียนและวัดผล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการประจาสานัก
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล

รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล

ผู้อานวยการส่วนทะเบียนนิสิต

ผู้อานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอนและการ
สอบ

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

๑๒
๑.๔ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน
๑) รายชื่อผู้บริหาร
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชื่อ
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม
พระมหาสวง ญาณวโร
นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ
พระวิชัย อคฺคธมฺโม
นายชัยโชค คณนาวุฒิ
นายคเชนทร์ สุขชื่น
นายศิริ สุดสังข์
นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย

ตาแหน่ง
รักษาการผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รักษาการรองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รักษาการรองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รักษาการผู้อานวยการส่วนทะเบียนนิสิต
รักษาการผู้อานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเรียนและสถิติการศึกษา
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา

๒) บุคลาการภายในสานักทะเบียนและวัดผล
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ
พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ
นายอิทธิพัทธ์ ศรีจันทร์
พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ
พระมหาบุญกอง คุณาธโร
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ
นายวิจารณ์ จันทร์สันต์
นายพิชิต เชาว์ชาญ

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง
นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง
นักวิชาการศึกษา / อัตราจ้าง
นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง
นักวิชาการศึกษา / อัตราจ้าง

๑๓
๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่
๑) งบประมาณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สานักทะเบียนและวัดผล ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
๘,๒๙๗,๐๘๐ บาท
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
หมวดรายการ
รวมทั้งสิ้น
แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1) บุคลากรสายวิชาการ
2) บุคลากรสายปฏิบัติการ
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1.3 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 ค่าตอบแทนตาแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ
1) ผู้อานวยการส่วน (2 ส่วน)
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3) หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา
4) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติ
5) หัวหน้าฝ่ายการเรียนและการสอน
6) หัวหน้าฝ่าย
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบประจาภาค
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบภาคฤดูร้อน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบเข้าศึกษา
2) ค่าตอบแทนตาแหน่งผู้บริหารมีวาระ
- ผู้อานวยการสานัก
- รองผู้อานวยการสานัก (2 ท่าน)
2.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าประชุม/ประสานงานทั่วไป
2) ค่าดาเนินการจัดสอบประจาภาค
3) ค่าจัดพิมพ์คู่มือนิสิตและคู่มือบริการการศึกษา

จัดสรร 57
ใน
นอกงบประมาณ
งบประมาณ มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
7,202,600 1,094,480
7,202,600
7,202,600
4,333,800
3,633,000
3,633,000
700,800
268,800
86,400
86,400
86,400
86,400
86,400
1,118,800
1,008,800
500,000
300,000
150,000
50,000
508,800
240,000
268,800
50,000
50,000
-

1,094,480
1,094,480
444,480
444,480
600,000
300,000
150,000
150,000

รวม
8,297,080
-

-

8,297,080
8,297,080
4,778,280
3,633,000
3,633,000
444,480
700,800
268,800
86,400
86,400
86,400
86,400
86,400
1,718,800
1,008,800
500,000
300,000

-

508,800
240,000
268,800
350,000
150,000
150,000

๑๔
แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
หมวดรายการ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
2.4 ค่าวัสดุ
1) วัสดุสานักงาน
2) วัสดุคอมพิวเตอร์
3) วัสดุในการจัดสอบ ทรานสคริป และปริญญาบัตร
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
1) คอมพิวเตอร์สานักงาน
2) เครื่องปริ้นเตอร์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันพระธรรมทูต
5. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนว
การศึกษา
- โครงการจัดทาข้อสอบกลาง
- โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค
- โครงการอบรมการบันทึกเกรดออนไลน์สาหรับอาจารย์
ต้นแบบ
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการบริการวิชาการ
1. เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. เงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใน
งบประมาณ
60,000
40,000
20,000
1,750,000
300,000

จัดสรร 57
นอกงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
300,000
300,000
50,000
-

รวม
-

360,000
40,000
20,000
300,000
1,800,000
300,000

1,100,000
350,000
-

50,000

-

1,100,000
350,000
50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕

ที่
๑.

๒.

๓.

๒) สถานที่
ชื่ออาคาร/จานวน
พื้นที่ใช้สอย(ตร.ม.)
ห้อง C 300 ชั้น ๓ โซน C อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑
ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่
๕๕ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้อง B 312 ชั้น ๓ โซน B อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑
ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่
๕๕ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้อง ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ใช้สอย
เป็นสานักงานใหญ่ของ
สานักทะเบียนและ
วัดผล และเป็น
สานักงานของส่วน
ทะเบียนนิสิตและส่วน
ประเมินผลการศึกษา
เป็นสานักงานของฝ่าย
การเรียน การสอน
และการสอบ ใช้เป็น
ห้องจัดทาข้อสอบกลาง
และจัดเก็บข้อสอบ

หมายเหตุ
เป็นสมบัติ
ของ
มหาวิทยาลัย

เป็นสานักงานอานวย
ความสะดวกแก่นิสิตที่
ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่วัด
มหาธาตุ

เป็นสมบัติ
ของ
มหาวิทยาลัย

๑.๖ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ไม่มี

เป็นสมบัติ
ของ
มหาวิทยาลัย

๑๖

บทที่ ๒
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
๒.๑ ตัวบ่งชี้กลาง
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ช่วงเวลาข้อมูล
: ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. มีการจัดทาแผนพัฒนาที่
สานักทะเบียนและวัดผลจัดทา
สอดคล้องกับนโยบายของ
แผนพัฒนาระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๖มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วน
๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ร่วมของบุคลากรในส่วนงาน
มหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนา
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๑
ปรัชญาหรือปณิธาน หรือ
(๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์ของส่วนงาน
สานักทะเบียนและวัดผลมีการสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการจัดทาแผนพัฒนา โดย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาตัวชี้วัด
และกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
สานักทะเบียนและวัดผลจัดประชุม
ประจาปีที่สอดคล้องกับ
ประจาสานักฯ และมอบหมายให้ส่วน
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดย ทะเบียนนิสิต และส่วนประเมินผล
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน การศึกษาร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ
ส่วนงาน
ประจาปี
๓. มีการถ่ายทอดแผนการ
สานักทะเบียนและวัดผลจัดประชุม
ดาเนินงานและแผนปฏิบัติการ ประจาสานักฯ และมอบหมายให้
ประจาปีของส่วนงานไปสู่
ผู้อานวยการส่วนทะเบียนนิสิต และ
บุคลากรภายในส่วนงาน
ผู้อานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีของ
ส่วนงานไปสู่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน โดยจัดประชุมชี้แจงและ
ถ่ายทอดทาความเข้าใจให้บุคลากร
ภายในองค์กรทราบ และถือปฏิบัติ

หลักฐาน
๑.๑.๑-๑ แผนพัฒนา
ระยะ ๕ ปี ของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๑-๒ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ภายในสานักทะเบียนและ
วัดผล

๑.๑.๒ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๓-๑ บันทึกการ
ประชุมประจาเดือนของ
สานักทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๓-๒ แนวทางการ
บริหารงานของสานัก
ทะเบียนและวัดผล

๑๗
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๕. มีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

๖.

๗.

ผลการดาเนินงาน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวน ๕ ตัวบ่งชี้
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีครบทุกภารกิจ โดยมีผลการ
ดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ๕ ตัวบ่งชี้
จากทั้งหมด ๕ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
มีการติดตามและประเมินผล
มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี ปี
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่าง ละ ๒ ครั้ง โดยเปรียบเทียบผลการ
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงาน ดาเนินงานกับแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ใน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
แต่และตัวบ่งชี้ และคานวณเป็นค่าร้อย
ละ พร้อมรายละเอียดผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละไตรมาส
เพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี ปี
ละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน
ของผู้บริหารส่วนงานไป
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
๒๕๕๗ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
ประจาปี
ให้ปรับปรุงกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

หลักฐาน
๑.๑.๔ แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
๑.๑.๕ บันทึกการประชุม
ประจาสานักฯ
ประจาเดือน พ.ย. – ธ.ค.
๕๖ และ ม.ค. – ก.พ. ๕๗
๑.๑.๖-๑ บันทึกการ
ประชุมประจาสานักฯ
ประจาเดือน มี.ค. ๕๗
๑.๑.๖-๒ ผลการ
เปรียบเทียบผลกร
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
๒๕๕๖

๑.๑.๗ บันทึกการประชุม
ประจาสานักฯ
ประจาเดือน มี.ค. ๕๗

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

๑๘
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๗ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑
จุดแข็ง
๑)
มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักทะเบียนและวัดผลอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
๒)
มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่บุคลากรอย่างทั่วถึง ถูกต้องและชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการนาเอาแผนปฏิบัติการประจาปีไปใช้แล้ว
เกิดปัญหาและอุปสรรค
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
ผู้บริหารควรให้คาปรึกษา และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

๑๙
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ : ภาวะผู้นาของผู้บริหารส่วนงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ช่วงเวลาข้อมูล
: ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๑. คณะกรรมการประจาสานัก
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดและมี
การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนด
ทิศทางการดาเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวาง
แผนการดาเนินงานที่นาข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนงาน

๓.

ผู้บริหารมีการกากับติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของ
ส่วนงานไปยังบุคลากรของ
ส่วนงาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มี การกาหนดวิสัยทัศน์ และ
แนวทางในการดาเนินงานของส่วน
งาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของหน่วยงานไปสู่ฝ่าย
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยจัด
ประชุมชี้แจงเดือนละ ๑ ครั้ง
มีการนาเอาระบบทะเบียน
ออนไลน์ (AVS CALLER) มาใช้ใน
การบริหารจัดการภายในองค์กร
มีการนาเอาระบบสารบรรณ
ออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านระบบสารบรรณ
มีการจัดทาเว็บไซด์ของส่วนงาน
เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
มีการจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่
ทะเบียนและวัดผล ในเฟสบุ๊คเพื่อ
ตอบข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทั่วประเทศ
มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและภาระงานของ
บุคลากรเดือนละ ๑ ครั้ง
มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่เดือน
ละ ๑ ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางใน
การดาเนินงานและผลการ

๒.๑.๒-๑ บันทึกการประชุม
สานักฯ ประจาเดือน ก.ค. ๕๖
๒.๑.๒-๒ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๒.๑.๒-๓ ระบบสารบรรณ
ออนไลน์
๒.๑.๒-๔ เว็บไซด์ ของส่วนงาน
คือ reg.mcu.ac.th,
reg.mcu.ac.th/registrar,
reg.mcu.ac.th/eval
- เฟสบุ๊ค www.facebook /
สานักทะเบียนและวัดผล และ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ทะเบียนและ
วัดผล
๒.๑.๒-๕ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานภายใน
สานักทะเบียนและวัดผล
๒.๑.๓ บันทึกการประชุมสานัก
ฯ ประจาเดือน ส.ค. – ธ.ค. ๕๖
และ ก.พ.-มี.ค. ๕๗

๒๐
ข้อที่
๔.

๕.

๖.

๗.

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานที่ผ่านมา
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
มีการแต่งตั้งบุคลากรภายใน
ในส่วนงานมีส่วนร่วมในการ ส่วนงานให้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
บริหารจัดการ ให้อานาจใน
ฝ่ายต่างๆ ภายในส่วนงาน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความเหมาะสม
บุคลากร ได้ แสดงความสามารถ
เช่น ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เป็น
วิทยากรบรรยายอบรมโครงการ
ต่างๆ และกล้า แสดงความคิดเห็น
รวมถึงกล้า เสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบัติ งาน ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมร่วมกัน
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
มีการประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
ประจาสานักทุกเดือน เพื่อ
เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
วัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็ม ผู้ร่วมงาน
ตามศักยภาพ
มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อบันทึกข้อมูลนิสิต ส่ง สกอ.
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
มีการดาเนินงานทุกโครงการ
ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไว้
มีการประเมินผลการ
มีการประเมินผลการบริหารงาน
บริหารงานของผู้บริหารส่วน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ( Good
งานและผู้บริหารนาผลการ
Governance) อยู่ที่ระดับ ๔.๐๒
ประเมินไปปรับปรุงการ
และนาผลการประเมินมาพัฒนา
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงการบริหารส่วนงาน ได้แก่
การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลน์ เป็นต้น

หลักฐาน
๒.๑.๔-๑ คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
ฝ่าย
๒.๑.๔-๒ บันทึกการประชุม
สานักฯ ประจาเดือน ก.ย. ๕๖
๒.๑.๔-๓ บันทึกข้อความจาก
หน่วยงานต่างๆ เรื่องขอเชิญ
เจ้าหน้าที่อบรมบรรยายถวาย
ความรู้
๒.๑.๔-๔ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานภายใน
สานักทะเบียนและวัดผล
๒.๑.๕-๑ บันทึกการประชุม
ประจาเดือน
๒.๑.๕-๒ บันทึกข้อความการ
เข้าร่วมอบรมต่างๆ จาก
หน่วยงานที่จัดขึ้น
๒.๑.๕-๓ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลนิสิต
ส่ง สกอ. ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๒.๑.๕-๔ รวมบันทึกข้อความ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
๒.๑.๖ บันทึกการประชุมประจา
สานักฯ ประจาเดือน ธ.ค. ๕๖
๒.๑.๗-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๒.๑.๗-๒ แบบประเมินการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล
๒.๑.๗-๓ บันทึกการประชุม
สานักฯ ประจาเดือน ธ.ค. ๕๖

๒๑
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๖ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๔ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒
จุดแข็ง
๑)
มีการนาเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
๒)
มีการบริหารองค์องค์อย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
ขาดคณะกรรมการประจาสานัก
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักเพื่อคอยกากับ ติดตาม และดูแลงานของ
สานักทะเบียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๒๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒

: การพัฒนาส่วนงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สานักทะเบียน
และเป้าหมายของการจัดการ และวัดผล ได้กาหนดประเด็นความรู้
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
(KM) ไว้ ๒ ส่วนคือ
แผนการดาเนินงานของ
๑) ประเด็นความรู้เรื่องการบันทึก
มหาวิทยาลัย ของส่วนงาน ฐานข้อมูลนิสิต โดยกาหนดเป้าหมาย
ไว้คือ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทั่วประเทศ
สามารถบันทึกข้อมูลนิสิตลงระบบ
ทะเบียนออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๕
๒) ประเด็นความรู้เรื่องการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ โดยกาหนด
เป้าหมายไว้คือ เจ้าหน้าที่ทะเบียน
สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ
ทะเบียนออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๕
๒. กาหนดบุคลากร
ประเด็นความรู้ที่ ๑ และ ๒ ได้
กลุ่มเป้าหมายในส่วนงานที่ กาหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ คือ เจ้าหน้าที่
จะพัฒนาความรู้และทักษะ ทะเบียนทั่วประเทศ
ด้านการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ ๑
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน มีการจัดเก็บความรู้ที่จาเป็นต่อการ
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ บรรลุความสาเร็จ ของสานักทะเบียน
ผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit และวัดผล จากผู้อานวยส่วนทะเบียน
knowledge) เพื่อค้นหาแนว นิสิตและผู้อานวยการส่วนประเมินผล
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
การศึกษา
ความรู้ที่กาหนดในข้อ ๑
มีการจัดทาเอกสารและเผยแผ่
และเผยแพร่ไปสู่
ความรู้ที่มีผ่านเว็บไซด์ของส่วนงาน
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด

หลักฐาน
๒.๒.๑-๑ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานจัดการความรู้
สานักทะเบียนและวัดผล
๒.๒.๑-๒ คู่มือแผนการ
จัดการความรู้ ของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

๒.๒.๒ คู่มือแผนการจัดการ
ความรู้ ของสานักทะเบียน
และวัดผล ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖
๒.๒.๓-๑ คู่มือแผนการ
จัดการความรู้ ของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒.๒.๓-๒ เว็บไซด์
Reg.mcu.ac.th/eval
๒.๒.๓-๓ รวมบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับใช้ระบบ
ทะเบียนออนไลน์

๒๓
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๔. มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (
explicit
knowledge)
๕. มีการนาความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (
explicit
knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ( tacit
knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทาคู่มือในการบันทึกข้อมูล
นิสิตลงระบบทะเบียนออนไลน์และ
แจกให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนทั่วประเทศใช้
เป็นคู่มือในการใช้งานจริง
มีการจัดทาไฟล์วีดีโอ การสอน
วิธีการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเผยแผ่
ผ่านระบบโซเชียวเนตเวิร์ก ทั้ง
Youtube, Facebook, และ เว็บไซด์
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
มีการบันทึกข้อมูล นิสิต ในระบบ
ทะเบียนอย่างถูกต้อง และสามารถ
นามาใช้ในการอ้างอิงผ่านระบบ
ทะเบียนออนไลน์/เว็บไซต์
มีการเซทระบบการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตออนไลน์ ทาให้นิสิตที่จบใหม่
สามารถขึ้นทะเบียนเข้ารับและไม่เข้า
รับปริญญาได้

หลักฐาน
๒.๒.๔-๑ คู่มือการบันทึก
ข้อมูลนิสิตลงระบบทะเบียน
ออนไลน์
๒.๒.๔-๒ คู่มือการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์

๒.๒.๕-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (AVS CALLER)
๒.๒.๕-๒ ระบบทะเบียน
บัณฑิตออนไลน์
๒.๒.๕-๓ คู่มือแผนการ
จัดการความรู้ ของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๕ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒
จุดแข็ง
๑)
มีการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
๒) มีกระบวนการในการจัดเก็บความรู้ (
KM) อย่างเป็นระบบ

๒๔
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
บางส่วนงานมีระบบออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต) ค่อนข้างช้า เพราะอยู่ในพื้นที่กาลัง
พัฒนา จึงเกิดความล่าช้าในการติดต่อประสานงาน
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงานที่ยัง
ล้าสมัย ให้มีความทันสมัยเท่าเทียมกัน ภายในระยะเวลา ๑ ปี

๒๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีนโยบายในการจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการในระดับส่วนงาน

๒.

มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการภายในส่วนงาน
และสามารถนาไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพ

๓.

มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

๔.

มีการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารจัดทาแผน และ
มอบหมายให้แต่ละส่วนงาน
ดาเนินงานจัดทาเว็บไซด์ที่
เกี่ยวข้อง

หลักฐาน
๒.๓.๑-๑ บันทึกการประชุม
สานักฯ ประจาเดือน มิ.ย. ๕๖
๒.๓.๑-๒ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ภายในสานักทะเบียนและ
วัดผล
มีการจัดทาเว็บไซด์ของ แต่ละ ๒.๓.๒-๑ เว็บไซด์
ส่วนงาน คือ
reg.mcu.ac.th,
ส่วนทะเบียนนิสิต
ได้แก่ reg.mcu.ac.th/registrar
reg.mcu.ac.th/registrar
reg.mcu.ac.th/eval
ส่วนประเมินผลการศึกษา
regweb.mcu.ac.th
ได้แก่ reg.mcu.ac.th/eval
๒.๓.๒-๒ คู่มือการใช้งานระบบ
และจัดทาเว็บไซด์สาหรับให้ บริการการศึกษาอินเตอร์เน็ต
นิสิตตรวจสอบผลการศึกษา คือ สาหรับผู้บริหาร
regweb.mcu.ac.th
๒.๓.๒-๓ คู่มือการใช้ระบบ
การศึกษาสาหรับอาจารย์
มีการ จัดทา แบบสอบถาม ๒.๓.๓-๑ แบบสารวจความพึง
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ ของสานัก
ของสานักฯ
ทะเบียนและวัดผล กับอาจารย์ ๒.๓.๓-๒ ผลสรุปความพึง
เจ้าหน้าที่ และนิสิต ผลการ
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ประเมินอยู่ที่ระดับ ๔.๑๐
มีการประชุมประจาสานักเพื่อ ๒.๓.๔-๑ บันทึกการประชุม
นาเอาผลการประเมินความพึง
ประจาสักนักฯ ประจาเดือน
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา ก.พ. – มี.ค. ๕๗
ปรับปรุง คือ ควรเพิ่มระบบการ ๒.๓.๔-๒ ระบบระบบขึ้น
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์มาใช้ ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อ regweb.mcu.ac.th
แก้ปัญหาการเข้ารับปริญญาของ ๒.๓.๓-๓ ผลสรุปความพึง
นิสิต
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

๒๖
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
มีการ ร่วมมือกับส่วน
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบ โดยคณะ วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วย
วิทยบริการ และสถาบันสมทบ
ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ร่วมกัน

หลักฐาน
๒.๓.๕-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๒.๓.๕-๒ เว็บไซด์จรวจสอบ
ผลการศึกษา
๒.๓.๕-๓ เว็บไซด์ของส่วน
งาน
๒.๓.๕-๔ บันทึกข้อความ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๕ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒
จุดแข็ง
๑)
ได้รับความร่วมมือกับส่วนเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน
๒)
ระบบสารสนเทศที่มีอยู่สามารถใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล
ตรวจสอบมูล ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น
๒) เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดทักษะในการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มากขึ้น
๒)
พัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้มีความชานาญทางด้านการใช้ระบบสารสนเทศ

๒๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔

: ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีการตั้งกรรมการหรือคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของส่วนงานร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของ
ส่วนงาน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้ายทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคคลากร
และความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพะจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก

ผลการดาเนินงาน
สานักทะเบียนและวัดผล
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการ

หลักฐาน
๒.๔.๑ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

มีการประชุมคณะกรรมการ ๒.๔.๒ บันทึกการประชุม
บริหารความเสี่ยง โดยกาหนด
คณะกรรมการบริหารความ
ความเสี่ยงของสานักทะเบียนและ เสี่ยง
วัดผลไว้ ๓ ด้านด้วยกัน คือ
๑) ความเสี่ยงด้านระบบ
สารสนเทศ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ได้แก่ การเห็นข้อมูล
ในระบบทะเบียนออนไลน์ของ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งกันและกัน
๒) ความเสี่ยงด้านระเบียบ
ข้อบังคับ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
ไม่ชัดเจน และเปิดช่องว่างมาก
เกินไป
๓) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง คือ การไม่เข้าใจ
ระบบทะเบียนของเจ้าหน้าที่
หรือการกระทาผิดกฎระเบียบใน
การลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่

๒๘
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๓. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลาดับความเสี่ยงได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ ๒

๔.

ผลการดาเนินงาน
มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และมีการจัดลาดับความ
เสี่ยงไว้ ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงสูงสุด
๒) ความเสี่ยงด้านระบบ
สารสนเทศ โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงสูง
๓) ความเสี่ยงด้านระเบียบ
ข้อบังคับ โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงต่า
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
มีการประชุมคณะกรรมการ
ที่มีระดับสูง และดาเนินตามแผน บริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง
มีการประชุมสานักเพื่อชี้แจง
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนได้รับทราบ
และถือปฏิบัติร่วมกัน

๕.

มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและรายงาน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน เพื่อพิจาณาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖.

มีการนาผลการประเมินผลและ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาส่วนงานไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

หลักฐาน
๒.๔.๓ บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

๒.๔.๔-๑ บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
๒.๔.๔-๒ บันทึกการประชุม
ประจาสานักฯ ประจาเดือน
ม.ค. ๕๗
๒.๔.๔-๓ คู่มือแผนบริหาร
ความเสี่ยง
มีการติดตามผลการ
๒.๔.๕-๑ บันทึกการประชุม
ดาเนินงานตามแผน ปีละ ๑ ครั้ง ประจาสานักฯ ประจาเดือน
และรายงานต่อผู้อานวยการ
มี.ค. ๕๗
สานักเพื่อพิจารณา ในการ
๒.๔.๕-๒ บันทึกข้อความ
ประชุมครั้งที่ ๓เมื่อวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๗
มีการนาผลการประเมินและ ๒.๔.๖-๑ บันทึกการประชุม
ข้อเสนอแนะจากผู้อานวยการ
ประจาสานักฯ
สานักไปใช้ในการปรับแผนและ ๒.๔.๖-๒ บันทึกข้อความ
วิเคราะห์ความสี่ยงของสานักในปี
ถัดไป

๒๙
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๖ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒
จุดแข็ง
๑)
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักทะเบียนและวัดผล
๒)
สานักทะเบียนและวัดผลมีความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียนให้มีการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

๓๐
องค์ประกอบที่ ๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ช่วงเวลาข้อมูล
: ปีการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. มีระบบและกลไกการประกัน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในที่เหมาะสมและ ภายในของสานักทะเบียนและวัดผล
สอดคล้องกับภารกิจและ
สรุปได้ดังนี้
พัฒนาการของส่วนงานและ
๑. ด้านระบบ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๑) จัดทาขั้นตอนการดาเนินงาน
โดยกาหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมการ
ดาเนินงานประคุณคุณภาพภายใน ที่
ระบุกิจกรรม และระยะเวลาที่ชัดเจน
๒) จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสานักทะเบียนและวัดผล
ซึ่งสอดคล้องกับการประกันของ
มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. โดยมี
การอธิบาย เกณฑ์การประเมิน และ
แนวทางจัดทาข้อมูลที่ชัดเจนเป็นราย
ตัวบ่งชี้
๒. ด้านกลไก
๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของสานักฯ
๒. มีการกาหนดนโยบายและให้
สานักทะเบียนและวัดผลประกาศ
ความสาคัญเรื่องการประกัน
นโยบายและแนว ปฏิบัติในการ
คุณภาพภายในโดย
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการระดับนโยบายและ โดยแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน
ประจาสานักทะเบียนและวัดผล ๑ ชุด
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
ทะเบียนและวัดผล ประชุมเพื่อ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน ๒ ครั้ง

หลักฐาน
๓.๑.๑-๑ คู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสานักฯ
๓.๑.๑-๒ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๓.๑.๒-๑ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทางานประกัน
คุณภาพภายในของ
สานักฯ
๓.๑.๒-๒ บันทึกการ
ประชุมคณะทางาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสานักฯ

๓๑
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๓. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน

๔.

มีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย
๑) การควบคุม ติดตามการ
ดาเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ
๒) การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง และ
๓) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพของส่วนงาน

ผลการดาเนินงาน
สานักทะเบียนและวัดผลกาหนดอัต
ลักษณ์ของส่วนงาน ว่า “บริการดี รวดเร็ว
ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส”
สานักทะเบียนและวัดผลกาหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มตามอัตลักษณ์ของส่วนงานจานวน ๕
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
๑ ปี
๒. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การประชุม
คณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและ
วัดผล มีตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด
๓. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ระบบและกลไลการ
จัดงานทะเบียนประวัตินิสิต มีตัวชี้วัด ๗
ตัวชี้วัด
๔. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ระบบและกลไลการ
ประเมินผลการศึกษา มีตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด
๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ การพัฒนาการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว
(One Stop Service) มีตัวชี้วัด ๖ ตัวชี้วัด
สานักทะเบียนและวัดผลได้ดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ๒
องค์ประกอบ คือ
๑. การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน
และประเมินคุณภาพ ดังนี้
๑) มีการจัดวางระบบและกลไลการ
ประกันคุณภาพ ที่มีกระบวนขั้นตอนและ
แผนการดาเนินงานประเมินคุณภาพในแต่
ละปีการสึกษาที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการจัด
โครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพ
มีคณะกรรมการดาเนินงานตามนโยบาย
๒) มีการกาหนดองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่
เหมาะสมกับส่วนงาน

หลักฐาน
๓.๑.๓ คู่มือการประกัน
คุณภาพภายในของ
สานักฯ

๓.๑.๔-๑ บันทึกการ
ประชุม สานักฯ
ประจาเดือน มี.ค. ๕๗
๓.๑.๔-๒ รายงานการ
ประเมินตนเอง ( SAR)
ของสานักฯ

๓๒
ข้อที่

๕.

๖.

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
๓) มีการกาหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
เพื่อการประกันคุณภาพ
๔) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันกับกองวิชาการ สานักงาน
อธิการบดี
๕) มีการจัดทารายงานประเมินตนเอง
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อ
เป็นเอกสารรับประเมิน
๒. จัดทารายงานประจาปีเพื่อการประกัน
คุณภาพ ซึ่งเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒) รายงานผลการดาเนินงานและ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

มีการนาผลการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุง
การทางานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงาน
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สานักทะเบียน
สนับสนุนการประกันคุณภาพ และวัดผลได้จัดทาและพัฒนาขึ้นสามารถ
การศึกษาภายในของ
นาข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการ
มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑) ระบบทะเบียนออนไลน์ (
AVS
CALLER)
๒) เว็บไซด์ของส่วนงาน คือ
ส่วนทะเบียนนิสิต
ได้แก่
reg.mcu.ac.th/registrar
ส่วนประเมินผลการศึกษา
ได้แก่
reg.mcu.ac.th/eval
และจัดทาเว็บไซด์สาหรับให้นิสิต
ตรวจสอบผลการศึกษา คือ
regweb.mcu.ac.th

หลักฐาน

๓.๑.๖-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๓.๑.๖-๒ เว็บไซด์ ของ
ส่วนทะเบียนนิสิต
reg.mcu.ac.th
/registrar
๓.๑.๖-๓ เว็บไซด์ ของ
ส่วนประเมินผล
การศึกษา
reg.mcu.ac.th/eval
๓.๑.๖-๔ เว็บไซด์
ตรวจสอบผลการศึกษา
regweb.mcu.ac.th
๓.๑.๖-๕ คู่มือทะเบียน
ออนไลน์

๓๓
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
ตามภารกิจของส่วนงาน
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างส่วนงานและ
มีกิจกรรมร่วมกัน

๙.

ผลการดาเนินงาน
มีการประเมินความพึงพอใจ ของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต ต่อการให้บริการทั้งใน
ส่วนทะเบียนนิสิตและส่วนประเมินผล
การศึกษา
มีการประชุมร่วมกันระหว่างกองวิชาการ
กับสานักทะเบียนและวัดผล เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน
มีการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเตรียมความพร้อมรับตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของส่วนงานสนับสนุน กับ
ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กอง
วิชาการ สานักงานอธิการบดี

หลักฐาน
๓.๑.๗ รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการของสานัก
ทะเบียนและวัดผล
๓.๑.๘-๑ บันทึกการ
ประชุมคณะทางาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสานักฯ
๓.๑.๘-๒
บันทึก
ข้อความเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน

มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพในที่
ส่วนงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้ส่วนงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ ๗ หรือ ๘ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๙ ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
๖ ข้อ
๗ ข้อ
๔ คะแนน
บรรลุ
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓
จุดแข็ง
๑)
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กองวิชาการ สานักงาน
อธิการบดี ในการให้ช่วยเหลือในการจัดทาประกันคุณภาพภายใน
๒)
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
ได้รับการประเมินเป็นครั้งแรก ทาให้ไม่สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุง และ
พัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิได้

๓๔
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
มีการประเมินผลการดาเนินงานปีละอย่างน้อย ๒ ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานพัฒนา
ตนเองได้ในระดับที่ดีขึ้น

๓๕
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล

: บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
: ผลผลิต/ผลกระทบ
: ปีการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ที่

ส่วนงาน

๑

ส่วนกลาง

๒

วิทยาเขตขอนแก่น

๓

วิทยาเขตเชียงใหม่

๔

วิทยาเขตนครราชสีมา

๕

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๖

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๗

วิทยาเขตพะเยา

๘

วิทยาเขตแพร่

๙

วิทยาเขตสุรินทร์

๑๐ วิทยาเขตหนองคาย
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี
๑๒ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
๑๐๐ ผลลัพธ์
ตัวหาร
๕๕
๕๕
๒๐
๒๐
๒๓
๒๗
๑๘
๑๘
๑๑
๑๑
๑๐
๑๐
๖๓
๖๓
๕๖
๕๖
๓๗
๓๗
๔๐
๔๐
๒๘
๓๐
๗๐
๗๐

คะแนนประเมิน เมื่อใช้
บัญญัติไตรยางค์เทียบ
ร้อยละ ๑๐๐ = ๕

ระดับ
คุณภาพ

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๔.๒๕

ดี

๑๐๐ ๘๕.๑๙
๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๔.๖๖

ดี

๕

ดีมาก

๑๐๐ ๙๓.๓๓
๑๐๐

๑๐๐

๓๖

ที่

ส่วนงาน

๑๓ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
๑๔ วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
๑๕ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๑๖ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑๗ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์เลย
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๒๓ ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๒๕ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
๒๖ หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ
๒๗ หน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
๑๐๐ ผลลัพธ์
ตัวหาร
๘
๘
๓๖
๓๙
๑๙
๑๙
๑๔
๑๔
๔๘
๔๙
๑๕
๑๕
๑๑
๑๓
๖๓
๖๓
๔๑
๔๕
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๑๔
๑๔
๑๓
๑๓
๘
๘

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๙๒.๓๐

คะแนนประเมิน เมื่อใช้
บัญญัติไตรยางค์เทียบ
ร้อยละ ๑๐๐ = ๕

ระดับ
คุณภาพ

๕

ดีมาก

๔.๖๑

ดี

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๔.๘๙

ดี

๕

ดีมาก

๔.๒๓

ดี

๕

ดีมาก

๔.๕๐

ดี

๑๐๐ ๙๗.๙๕
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๘๔.๖๑
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๙๑.๑๑
๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๓๗

ที่

ส่วนงาน

๒๘ หน่วยวิทยบริการวัดบรมธาตุ
๒๙ หน่วยวิทยบริการวัดป่าประดู่
๓๐ หน่วยวิทยบริการวัดไผ่ล้อม
๓๑ หน่วยวิทยบริการวัดพระรูป
๓๒ หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง
๓๓ หน่วยวิทยบริการวัดสามพราน
๓๔ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ
๓๕ หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้
๓๖ หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม
๓๗

หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติกา
ราม

๓๘

หน่วยวิทยบริการวัดไพรสณฑ์ศักดา
ราม

๓๙

หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐา
ราม

๔๐

หน่วยวิทยบริการวัดหลวงพ่อสดธรรม
กายาราม
รวมทั้งสิ้น

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
๑๐๐ ผลลัพธ์
ตัวหาร
๒
๒
๐
๔
๒
๒
๓๑
๓๑
๑
๑
๑๕
๑๕
๕
๕
๑
๑
๑๙
๑๙
๑๗
๑๗
๒๙
๒๙
๒
๔
๓
๓
๘๕๗
๘๗๙

คะแนนประเมิน เมื่อใช้
บัญญัติไตรยางค์เทียบ
ร้อยละ ๑๐๐ = ๕

ระดับ
คุณภาพ

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๐

๐

ปรับปรุง

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๑๐๐

๑๐๐

๕

ดีมาก

๒.๕๐

ดี

๕

ดีมาก

๔.๘๗

ดีมาก

๑๐๐ ๕๐.๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๙๗.๔๙

๓๘
สรุปผลการดาเนินงาน
ที่
รายการ
๑. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา
๒. บัณฑิตปริญญาตรีที่เป็นบรรพชิตสาเร็จการศึกษา (อุปสมบท)
๓. บัณฑิตปริญญาตรีที่เป็นคฤหัสถ์สาเร็จการศึกษา
๔. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
๕. ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจต่อบัณฑิตทั้งหมด
๖. บัณฑิตปริญญาตรีที่เป็นคฤหัสถ์ตอบแบบสารวจ
๗. บัณฑิตคฤหัสถ์ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๘. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑
ปี ต่อจานวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
๙. แปลงค่าร้อยละของของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกาหนดให้คะแนนเต็ม ๕
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐

จานวน
๓,๖๔๑
๒,๓๗๐
๑,๒๗๑
๓,๒๑๒
๘๘.๒๑
๘๗๙
๘๕๗
๙๗.๔๙
๔.๘๗

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ ๙๗.๔๙

คะแนนการประเมินตนเอง
๔.๘๗

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร/
ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
หลักฐาน
๔.๑-๑
รายงานสารวจผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๑-๒
หนังสือพิธีประสาทปริญญา ประจาปี ๒๕๕๖/2013

๓๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

: การประชุมคณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผล

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีการกาหนดแผนการประชุม
คณะกรรมการประจาสานัก
ทะเบียนและวัดผล อย่างน้อยปีละ
๖ ครั้ง
๒. มีการประชุมตามแผน ไม่ต่าว่า
ร้อยละ ๘๐
๓. มีการส่งวาระการประชุมให้คณะ
กรรมประจาสานักทะเบียนและ
วัดผลล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อย
กว่า ๗ วันทาการ
๔. มีการทาคาสั่ง/ประกาศ ตามมติ
คณะกรรมการประจาสานัก
ทะเบียนและวัดผลภายใน ๗ วัน
ทาการ นับจากวันประชุม
๕. มีการแจ้งมติคณะกรรมการประจา
สานักทะเบียนและวัดผลให้ส่วน
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ ภายใน ๗ วันทาการ นับ
จากวันประชุม
๖. มีการทาบันทึกการประชุมและ
เสนอผู้อานวยการสานักทะเบียน
และวัดผล เพื่อลงนามรับรอง
บันทึกการประชุม ภายใน ๑๐ วัน
ทาการ นับจากวันประชุม

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ หรือ ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

๔๐
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๐ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๐ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๐ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑
จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
ควรรีบดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

: ระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนประวัตินิสิต

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๑. มีระบบและกลไกการจัดการ
มีระบบทะเบียนออนไลน์ ในการ
งานทะเบียนประวัตินิสิตที่
บริหารจัดการด้านประวัตินิสิตที่
ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและทุก
และทุกส่วนงาน และ
ส่วนงาน
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียนใน
การใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ทั่ว
ประเทศ
๒. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียน
มีการบันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัตินิสิตผ่านระบบ
ประวัตินิสิต ผ่านระบบทะเบียน
อินเตอร์เน็ตและมีการคิด
ออนไลน์ และนิสิตสามารถตรวจสอบ
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ความถูกต้องผ่านเว็บไซด์
(Full Time Equivalent regweb.mcu.ac.th
Student : FTES)
มีการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
ทะเบียนออนไลน์
มีการคิดจานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalent
Student : FTES)
๓. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
มีการจัดทาเว็บไซด์ของส่วน
การรับนิสิตและการศึกษา
ทะเบียนนิสิต คือ reg.mcu.ac.th
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/
ส่วนทะเบียนนิสิต
ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทาเว็บไซด์เผยแพร่ การ รับสมัคร
นิสิตใหม่ คือ admission.mcu.ac.th
มีการจัดทาแผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
มีการประชาสัมพันธ์โดยส่งหนังสือ
ถึงเจ้าอาวาส เจ้าสานักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม และสนามอบรมบาลี

หลักฐาน
๔.๓.๑-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (CALLER)
๔.๓.๑-๒ บันทึกข้อความ
เรื่องเข้ารับการอบรมระบบ
ทะเบียนออนไลน์จาก
หน่วยงานต่างๆ
๔.๓.๒-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์ (AVS CALLER)
๔.๓.๒-๒ เว็บไซด์
regweb.mcu.ac.th
๔.๓.๒-๓ ใบสมัครเรียน
๔.๓.๒-๔ สรุปผลการ
ลงทะเบียน
( FTES)
ประจาปี ๒๕๕๖
๔.๓.๓-๑ เว็บไซด์
reg.mcu.ac.th/registrar
๔.๓.๓-๒ เฟสบุ๊ค
www.facebook.com/
ส่วนทะเบียนนิสิต
๔.๓.๓-๓ เว็บไซด์
admission.mcu.ac.th
๔.๓.๓-๔ แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
๔.๓.๓-๕ หนังสือออกต่างๆ

๔๒
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
๔. มีการประเมินความพึงพอใจ
มีการแจกแบบสารวจความพึง
ของบุคลากรและนิสิตผู้
พอใจของบุคลากรและนิสิตผู้ใช้
ระบบงานทะเบียนประวัตินิสิต ระบบงานทะเบียนประวัตินิสิต ได้
ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน ระดับ ๔.๒๒
เต็ม ๕
๕.

๖.

๗.

มีการนาผลการประเมินความ
มีการประชุมส่วนงาน และนาผล
พึงพอใจของบุคลากรและนิสิต การประเมินความพึงพอใจแจ้งให้
ไปปรับปรุงระบบงานทะเบียน เจ้าหน้าที่ทราบ และแก้ไข
ประวัตินิสิต
กระบวนการการรับสมัครนิสิตและ
การให้บริการนิสิตให้ดียิ่งขึ้น
มีการจัดทารายงานสถิตินิสิต
มีการ จัดทารายงานสถิตินิสิตทุก
ทุกระดับประจาปีการศึกษา
ระดับการศึกษา และนาเสนอผู้บริหาร
นาเสนอผู้บริหารและสภา
และสภาวิชาการทราบ ภายในวันที่
วิชาการ
๓๐ มิถุนายนของทุกปี
มีการส่งข้อมูลประวัตินิสิตทุก
ระดับแก่หน่วยงานต้นสังกัด
ตามระยะเวลาที่กาหนด

มีการส่งข้อมูลประวัตินิสิตบนเว็บ
ไซด์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษาละ ๓
ครั้ง คือ
ข้อมูลนิสิตรายบุคคล ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ครั้งที่ ๒
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของทุกปี
ข้อมูลนิสิตต่างประเทศ ภายในวันที่
๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี

หลักฐาน
๔.๓.๔-๑ แบบสารวจความ
พึงพอใจ
๔.๓.๔-๒ บทสรุปผลสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
และนิสิตผู้ใช้ระบบงาน
ทะเบียนประวัตินิสิต
๔.๓.๕-๑ บันทึกการประชุม
ของส่วนทะเบียนนิสิต
๔.๓.๕-๒ สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
๔.๓.๖-๑ หนังสือข้อมูลสถิติ
นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๓.๖-๒ หนังสือข้อมูลนิสิต
ต่างชาติ ปีการศึกษา
๒๕๕๖
๔.๓.๖-๓ บันทึกข้อความ
๔.๓.๗ รายงานผลการส่ง
ข้อมูลประวัตินิสิตให้ สกอ.

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ หรือ ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ หรือ ๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

๔๓
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๗ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๗ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔
จุดแข็ง
๑)
มีระบบทะเบียนออนไลน์ในการรองรับฐานข้อมูลของนิสิตจานวนมาก
๒)
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากระบบ
ทะเบียนออนไลน์ได้
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความชานาญในการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
๒)
ควรมีการบรรจุตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลจากระบบไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔

: ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีระบบและกลไกการประเมินผล
การศึกษา และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

๒.

๓.

ผลการดาเนินงาน
ระบบและกลไกการ
ประเมินผลการศึกษา มีดังนี้
๑) ด้านระบบ
๑.๑) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โท เอก
๑.๒) มีการพัฒนาระบบการ
วัดผล และแจ้งผลการศึกษา
๒) ด้านกลไก
๒.๑) มีโครงสร้างการบริหาร
สานักทะเบียนและวัดผล
๒.๒) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
หรือผู้รับผิดชอบ (ตามภาระงาน)
๒.๓) มีการประชุมภาระงาน
บุคคล
มีการจัดทาฐานข้อมูลหลักสูตร
มีระบบทะเบียนออนไลน์ใน
และปริญญาของสถาบันการศึกษา การบันทึกหลักสูตร รายวิชา และ
ที่ได้รับการรับรองทั้งในประเทศ โครงสร้างของหลักสูตร
และต่างประเทศ
มีการจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
มีการจัดทาตารางเรียน
ได้จัดทาตารางเรียน
ตารางสอน และตารางสอบ
ตารางสอน และตารางสอบ
ออนไลน์สาหรับนิสิตและอาจารย์ ร่วมกับคณะต่างๆ
จัดทาตารางเรียน ตารางสอน
และตารางสอบ ผ่านระบบ
ทะเบียนออนไลน์และเว็บไซต์
reg.mcu.ac.th/eval

หลักฐาน
๔.๔.๑-๑ คู่มือนิสิต
๔.๔.๑-๒ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๔.๔.๑-๓ คู่มือการใฃ้งาน
ระบบบริการการศึกษาบน
อินเตอร์เน็ตสาหรับผู้บริหาร
๔.๔.๑-๔ คู่มือการใช้ระบบ
การศึกษาสาหรับอาจารย์
๔.๔.๑.๕ คู่มือระบบบริการ
การศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
๔.๔.๑.๖ โครงสร้างการ
บริหารงานสานักทะเบียน
และวัดผล
๔.๔.๑.๗ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานประจาสานักฯ
๔.๔.๒-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๔.๔.๒-๒ เว็บไซต์
reg.mcu.ac.th/eval
๔.๔.๓-๑ ระบบทะเบียน
ออนไลน์
๔.๔.๓-๒ เว็บไซต์
reg.mcu.ac.th/eval
๔.๔.๓-๓ คู่มือการสอบ
วัดผลประจาปีการศึกษา
๒๕๕๖
๔.๔.๓-๔ ปฏิทินการศึกษา

๔๕
ข้อที่

๔.

๕.

๖.

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
๔.๔.๓-๕ รวมบันทึก
ข้อความเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และการสอบ
มีการวิเคราะห์คุณภาพของ
มีการประชุมคัดเลือกข้อสอบ ๔.๔.๔-๑ โครงการจัดทา
ข้อสอบและจัดเก็บในคลังข้อสอบ กลาง และออกข้อสอบกลาง โดย ข้อสอบกลาง
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ประจา ๔.๔.๔-๒ บันทึกการประชุม
มหาวิทยาลัย
๔.๔.๔-๓ คลังข้อสอบ
มีการบันทึกและจัดเก็บข้อสอบ ๔.๔.๔-๔ คู่มือการจัดสอบ
ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยข้อสอบกลาง
จานวน ๑๐ รายวิชา
๔.๔.๔-๕ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อสอบกลาง
มีการแจ้งผลการศึกษาแก่นิสิต
มีระบบบันทึกผลการศึกษา
๔.๔.๕-๑ ระบบบันทึกผล
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการ ออนไลน์
การศึกษาออนไลน์
สอบแต่ละภาคการศึกษา
มีระบบตรวจผลการศึกษา
(CALLER)
ออนไลน์ (regweb.mcu.ac.th) ๔.๔.๕-๒ ระบบตรวจผล
กาหนดให้อาจารย์ประจาวิชา การศึกษาออนไลน์
ส่งผลการศึกษาภายใน ๓๐ วัน (regweb.mcu.ac.th)
นับจากวันสิ้นสุดการสอบของ
๔.๔.๕-๓ คู่มือระบบบริการ
ภาคการศึกษานั้นๆ
การศึกษาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
มีการออกเอกสารใบแสดงผล
ได้ดาเนินการให้มีการยื่นคา
๔.๔.๖-๑ ใบคาร้อง
การศึกษา (Transcript) ภาษาไทย ร้อง และทาการตรวจสอบ
๔.๔.๖-๒ ใบแสดงผล
และภาษาอังกฤษแก่ผู้ยื่นคาร้อง สถาน ะการสาเร็จการศึกษา จึง การศึกษา (Transcript)
ภายใน ๓ วันทาการ นับจากวันยื่น ออกเอกสารใบแสดงผลการศึกษา
คาร้อง
(Transcript) ภายใน ๑ วันทา
การ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

๔๖
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๖ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔
จุดแข็ง
๑)
มีระบบทะเบียนออนไลน์ที่ทันสมัย และรวดเร็วในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล
๒)
มีระบบการจัดเก็บข้อสอบ (คลังข้อสอบ) รวมถึงคุณภาพของข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน
สามารถค้นหาเพื่อนามาใช้และตรวจสอบได้ทันที
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
เจ้าหน้าที่ทะเบียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทะเบียนออนไลน์ ทาให้ไม่
สามารถใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มเติมทักษะและประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ทะเบียนออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างสม่าเสมอ

๔๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕

: การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ( One Stop
Service)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ช่วงเวลาข้อมูล
เกณฑ์มาตรฐาน

: กระบวนการ
: ปีการศึกษา

ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีการทบทวนการทางานเพื่อลด
ขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสานักทะเบียนและ
วัดผล

ผลการดาเนินงาน
มีการจัดประชุมประจาสานักฯ
เพื่อร่วมกันจัดทาแผนการ
พัฒนาการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ( One
Stop Service) โดยให้บุคลากร
และส่วนงานร่วมกันวิเคราะห์
และหาแนวทางในการดาเนินงาน
ร่วมกัน
มีการปรับปรุงสานักงาน และ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการทราบ ขั้นตอนการ
ขอรับบริการ

๒.

มีการออกแบบระบบการทางาน
ใหม่ โดยเป็นการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว

๓.

มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
สานักทะเบียนและวัดผลได้
ขั้นตอนเดียวอย่างน้อย ๓ บริการ กาหนดการให้บริการแบบ
ตามบริบทของสานักทะเบียนและ เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวใน ๓
วัดผล
ภาระงาน คือ
๑) การขอใบรับรองผล
การศึกษาต่างๆ
๒) การลงทะเบียนเรียน ของ
นิสิต
๓) การรับสมัครนิสิตใหม่
มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการการให้บริการที่ ขั้นตอน และวิธีการในการ
ชัดเจนทั้งภาษาไทยและ
ดาเนินงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

๔.

หลักฐาน
๔.๕.๑-๑ บันทึกการประชุม
สานัก ฯ ประจาเดือน มิ.ย.
๕๖
๔.๕.๑-๒ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ภายในสานักทะเบียนและ
วัดผล
๔.๕.๒-๑ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
๔.๕.๒-๒ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
๔.๕.๒-๓ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์
๔.๕.๓-๑ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
๔.๕.๓-๒ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
๔.๕.๓-๓ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์

๔.๕.๔-๑ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
๔.๕.๔-๒ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
๔.๕.๔-๓ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซด์

๔๘
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
๖.

ผลการดาเนินงาน
มีการ จัดทาแบบสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ และได้
คะแนนความพึงพอใจที่ระดับ
๔.๐๐

หลักฐาน
๔.๕.๕-๑ แบบสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
๔.๕.๕-๒ บทสรุปผลการ
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
มีการนาผลการประเมินความพึง
มีการประชุมวางแผน และ นา ๔.๕.๖ บันทึกการประชุม
พอใจของผู้รับบริการไปปรับปรุง ข้อบกพร่องตามคาแนะนาของ
สานักฯ ประจาเดือน มี.ค.
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอน ผู้รับบริการ มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ๕๗
เดียว
รับทราบและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๖ ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
๕ คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔
จุดแข็ง
๑)
มีการจัดทาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ( One Stop Service) อย่าง
เป็นระบบ
๒)
เจ้าหน้าที่เข้าใจระบบการทางาน
จุดที่ควรพัฒนา
๑)
นิสิตไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
๒)
เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา (ให้ระบุกรอบเวลา บุคคลหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ)
๑)
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการขอรับบริการจาก
สานักทะเบียนและวัดผลเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการขอรับบริการ

๔๙

บทที่ ๓
สรุปผลการประเมิน
๓.๑ ตารางสรุปการประเมิน
ตาราง ส.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๑
องค์ประกอบที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๒
องค์ประกอบที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๓
องค์ประกอบที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ ๔
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

๖

๗

๕
๕.๐๐

๕
๕
๕
๖

๖
๕
๕
๖

๔
๕
๕
๕
๔.๗๕

๖

๗

๔
๔.๐๐

ร้อยละ ๘๐
๐
๖
๖
๕

ร้อยละ ๙๗.๔๙
๐
๗
๖
๖

๔.๘๗
๐
๕
๕
๕
๓.๙๗
๔.๔๓

๓.๒ วิธีปฏิบัติที่ดีและผลการดาเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น (ถ้ามี)
ไม่มี

๕๐

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. ข้อมูลพื้นฐานตามองค์ประกอบคุณภาพของส่วนงาน
สานักทะเบียนและวัดผล
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
๑ จานวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจาปี
๒ จานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารและการจัดการ
๑ ผลการประเมินตนเองของกรรมการประจาสานัก
๒ ผลการประเมินผู้บริหารสานักโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจา
สานักแต่งตั้ง
องค์ประกอบที่ ๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการภารกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี
๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
๓ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงาน
ทา
๔ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา
๕ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผล
๑ จานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผล
๒ จานวนวันการส่งวาระการประชุมล่วงหน้า
๓ จานวนวันการจัดทาคาสั่ง/ประกาศ ตามมติคณะกรรมการหลังจากการ
ประชุม
๔ จานวนวันการแจ้งมติคณะกรรมการหลังจากการประชุม
๕ จานวนวันจัดทาบันทึกการประชุมและเสนอผู้อานวยการเพื่อลงนาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ระบบและกลไกการจัดกรงานทะเบียนประวัตินิสิต
๑ จานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
๒ **จานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาตรี
๓ **จานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท

จานวน
๑ เล่ม
๑ เล่ม
ไม่มี
ไม่มี

๑ เล่ม
๑ เล่ม
๑ เล่ม
๑ เล่ม
๑ เล่ม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
๑ เล่ม
๑ เล่ม
๑ เล่ม

๕๑
ที่
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
**จานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท (แผน ก)
๑ เล่ม
**จานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท (แผน ข)
๑ เล่ม
**จานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาเอก
๑ เล่ม
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
๑ เล่ม
**ระดับปริญญาตรี
๑ เล่ม
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตผู้ใช้ระบบงานทะเบียน
๑ เล่ม
ประวัตินิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ การพัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (
One
๑ เล่ม
Stop Service)

๕๒

ภาคผนวก ข. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของส่วนงาน

