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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ ส านักทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปี

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน  ระหว่างวันที่  3 – 4 กรกฎาคม 255 7 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ                   
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน 
เฉลี่ยรวม 

ความหมายผลประเมิน 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
                       ด าเนินการ   

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.78 4.77 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  5.00 5.00 ดมีาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
ภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ (12 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.94   
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก   
ภาพรวมตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ( ตัวบ่งชี้) 4.42 4.27   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี   

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 

        ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ดีให้กับรุ่นน้องได้

ปฏิบัติตาม 
2. บุคลากรมีจิตบริการ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และ มีศักยภาพในการหารายได้ 
3. เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ด้านการ

บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพมายาวนาน 
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4. เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน ที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนให้

ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น ด้านสหกิจศึกษา และวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นอกจากนี้
ยังเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ในการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต
ต่างประเทศ 

5. มีระบบ มคอ. ออนไลน์ที่เอ้ือต่อการท างานของคณาจารย์ 
6. เป็นหน่วยงานทีส่นับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ภายหลังการอบรม มาถ่ายทอดความรู้โดยการจัดท า

รายงานเป็นรูปเล่ม ที่สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบที่ดีได้ เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 

7. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพ  ที่ง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลเป็นอย่างดี  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของทุกฝ่ายงาน   
2. ไม่พบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ  
ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ทุกฝ่ายงานจัดการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของส านักทะเบียนฯ ที่เป็นทั้ง

นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ควรจัด ท าสรุปผลวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับบริการเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือน าข้อคิดเห็นไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงประจ าปีต่อไป 

2. ควรมีการส ารวจความต้องการของบุคลากรและวิเคราะห์ความจ าเป็นของหน่วยงาน เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการตามแผนตลอดจน การประเมิน ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
การจัดการและการดูแล สื่อการสอนคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ LCD ของศูนย์เรียนรวม  

ควรมีการตรวจสอบความพร้อมที่จะใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษา และ เมื่อคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย
ภาพ LCD เสื่อมสภาพ ในระหว่างการเรียนการสอน  ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้
รวดเร็ว เช่น หาเครื่องใหม่มาทดแทน เพ่ือจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิผลในการ สนับสนุนพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิตเป็นการลดขั้นตอนได้เป็นอย่างดี โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิต

โดยตรง 
2. มีการพัฒนา “ระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน” ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศใน

ด้านการเรียนการสอน  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า  
ส านักทะเบียนและประมวลผล  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ เป็นอย่างดี  
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 11 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 10 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
กิจกรรม คือ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักทะเบียนและประมวลผล 
ส านักทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก 6 องค์ประกอบ โดย

ได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ  ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 พบว่า ส านักทะเบียน
และประมวลผล มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดย ส านักทะเบียนฯ ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.73               
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการประเมิน 
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุมปรึกษาหารือ    

เพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายในของส านักทะเบียนและประมวลผล             
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก ส านักทะเบียนและประมวลผล 

เวลา 09.00 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ 
   แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
-  ผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล  แนะน าหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน 
   ในรอบปีการศึกษา 2556 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม  
เวลา 10.30 - 12.00 น.    ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารระพีสาคริก 
เวลา 13.00 – 13.40 น กลุ่มที่ 1  นิสิตปริญญาตรี/โท/เอก (คละชั้นปี/คณะ)     จ านวน 6 คน  
เวลา 13.40 – 14.20 น กลุ่มที่ 2  กลุ่มผู้ใช้บริการ                                    จ านวน 4 คน 
เวลา 14.20 – 15.00 น. กลุ่มที่ 3  กลุ่มบุคลากรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง     จ านวน 11 คน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฝ่ายต่างๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  
 
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ เพิ่มเติม 
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของส านักทะเบียนและประมวลผลรับทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  
อาคารระพีสาคริก 
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วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของส านักทะเบียนและประมวลผล  ตาม
ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2 556 ถึง 31 พฤษภาคม 255 7 และหลักฐาน
เพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม 
และการสัมภาษณ ์

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์            
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักทะเบียนและประมวลผล มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.95 
ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปงีบประมาณ 2556, ปปีฏทิิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งช้ี) 4.95 4.94   
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี    5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8  8 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.78 4.77   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 53,032.34 4.34  51,460.93 4.31 4.34 4.31 พบหลักฐาน 70 
โครงการ 12,230  11,935 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

2.9* ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการการลงทะเบียน
เรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 

ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

2.10* ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการตรวจสอบและออก

ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปงีบประมาณ 2556, ปปีฏทิิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

เอกสารทางการศึกษา 
2.11* ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการการลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบเครือข่าย 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

2.12* ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

1* ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน (2.6 คณะวิชา) 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00  

2* ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย (2.6 คณะวิชา) 

ร้อยละ  60 46.66 x 5 2.91 46.67 x 5  2.92 2.91 2.92 ใน SAR ค านวณ
ผิด  80 80  

3* ระบบกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อ 3 3 3 3 2 ใน SAR คิดค่า
คะแนนผิด  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปงีบประมาณ 2556, ปปีฏทิิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7  5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6  6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7  7 5.00 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 103.50 90.39  103.50 90.39 5.00 5.00   

114.50 114.50  

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7  7 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(ปีการศึกษา 2556, ปงีบประมาณ 2556, ปปีฏทิิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

  2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 9  9 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5  5 5.00 5.00   

 
* ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน และไม่คิดค่าคะแนนมารวมในการประเมินภาพรวมของส านักฯ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน  1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ                
ดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง 
  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกฝ่าย ที่สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนและกา ร
  บริหารจัดการของส านักทะเบียนและประมวลผลและมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  จุดที่ควรพัฒนา  

1. ส านักทะเบียนและประมวลผล มี 3 ฝ่าย ที่เข้ามาสังกัดใหม่ คือ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
นานาชาติ และฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ( 1 ต.ค. 56) และพบว่ายังไม่มีการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนต่างๆ  

2. การก าหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายของโครงการในแผนต่างๆ พบว่าไม่ชัดเจนบางโครงการ  
3. ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ ในแผนต่างๆ พบว่าบางโครงการ มีช่วงระยะเวลาที่จะ

ด าเนินงานยาวเกินไป (1 ต.ค.- 30 ก.ย.) อาจส่งผลให้โครงการที่จะด าเนินงานถูกเลื่อนไปไม่มีก าหนด 
ท าให้ไม่ทันตามก าหนด  

  ข้อเสนอแนะ  
1. ทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนต่างๆ ให้ครอบคลุมภารกิจงาน ที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้              

ควรมีการทบทวน ปรับปรุง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ โดยให้บุคลากร  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ครอบคลุมอีก 3 ฝ่าย ( ฝ่ายบริการการศึกษา               
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ และฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป)  

2. เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายที่วัดผลของโครงการได้อย่างเหมาะสม  
3. ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานของแต่ละโครงการให้ชัดเจน และเหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะต้อง

จัดท ารายงานสรุปผลของโครงการส่งในเวลาที่ฝ่ายแผนฯ ก าหนด  
 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

  จุดแข็ง  
1. ส านักทะเบียนและประมวลผล เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก เช่น เป็นแม่ข่ายคณะกรรมการ

ประสานกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจาก สกอ .         
ให้จัดงานโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต ”และหน่วยงานอื่นๆ  อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ส านักทะเบียนและประมวลผลมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าถึง
การปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา และมีการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นทุกปี เพื่อเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง
ได้ทราบถึงผลงานที่รุ่นพ่ีได้ท าไว้ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังประสานงานกับผู้ประกอบการ  
ที่ให้นิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์, ยูนิลีเวอร์, คูโบตาลิสซิ่ง, 
โฮมโปร, CPF เชียงใหม่ และธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย  

3. เป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการเรียนการสอนแก่นิสิตต่างประเทศ 
เช่น โครงการ KUSEP นอกจากนี้  มีการเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมให้กับนิสิตต่างประเทศได้เป็น
อย่างดี เช่น Kasetsart University international food fair 2013 ซึ่งมีนิสิตจากประเทศ 
เยอรมันนี พม่า ลาว และอินโดนีเซียเข้าร่วมงาน 

4. การบริหารจัดการวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการเรียน
การสอนที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์  เช่น  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  โครงการกิจกรรมสร้างเสริมการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ  โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดีย  โครงการน าเสนอมรดกอารยธรรมโลก  โครงการกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล   โครงการพัฒนาทักษะการท างาน
เป็นทีม  โครงการกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และสัปดาห์ไทย
ศึกษา เป็นต้น 

5. มีระบบ มคอ. ออนไลน์ที่เอ้ือต่อการท างานของคณาจารย์  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เพ่ิมผลงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายให้มากขึ้น และแสดงผลงานเหล่านั้นให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย ได้เห็นศักยภาพของบุคลากร  

2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ  เพ่ือส่งนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษามากข้ึน ซึ่งอาจส่งผลให้นิสิตได้ท างานท่ีต่างประเทศ  

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตไทยกับนิสิตต่างประเทศ ในเรื่องของการเรียน หรือการศึกษาดูงาน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่นิสิตไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ  

4. ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของนิสิตและศิษย์เก่า เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ เสริมการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้แก่นิสิตมากขึ้น 

5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ มคอ. ออนไลน์ อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 
 

  จุดที่ควรพัฒนา  
  การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในบางฝ่ายงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 สนับสนุนให้ทุกฝ่ายงานส ารวจความต้องการของผู้รับบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ 
นอกจากนี้ควรตั้งประเด็นหัวข้อการส ารวจที่ตรงกับภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน 
 แนวปฏิบัติที่ด ี
 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิตเป็นการลดขั้นตอน โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้นิสิตโดยตรง 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักทะเบียนและประมวลผล  องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร

และการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง  

ส านักทะเบียนและประมวลผล มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ทุกฝ่าย แม้ว่าจะ เพ่ิมหน่วยงาน
ใหม่ที่ควบรวมเข้ามา 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
ควรเพิ่มการจัดการความรู้ที่เป็นงานของส่วนกลางที่ทุกฝ่ายต้องเก่ียวข้อง อาจพัฒนาจากความรู้ที่
บุคลากรไปฝึกอบรมแล้วถ่ายทอดต่อได้  

  จุดที่ควรพัฒนา  
1. ส านักทะเบียนและประมวลผล ใช้พื้นที่อาคารระพีสาคริก ซึ่งเป็นอาคารใหม่ร่วมกับกองกิจการนิสิต 

ท าให้มีการเข้า–ออกอาคารของผู้มาใช้บริการ เช่น อาจารย์ นิสิต ผู้ปกครอง และบุคคลอื่นๆ สามารถ
เข้า–ออกได้ง่าย เข้าถึงบุคลากรได้ทุกคน ทุกชั้น และไม่มีการคัดกรองบุคคลที่อาจเป็นอันตราย พื้นที่
บางส่วนยังไม่สมบูรณ์ เช่น ในชั้นที่ 7 พบว่ามีการรั่วซึมของน้ าฝน การจัดพื้นที่ท างานยังไม่เต็ม
ศักยภาพ บางฝ่ายยังมีพ้ืนทีว่่างที่ยังไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ ห้องประชุมมีจ านวนมากตามจ านวนฝ่ายที่มี  

2. ยังไม่พบโครงการฝึกซ้อมการหนีไฟ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตบุคลากรใน
อาคารสูง  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักทะเบียนและประมวลผล ควรร่วมกับกองกิจการนิสิต ในการออกแบบระบบคัดกรองบุคคล              

ที่เข้า–ออกอาคาร  เช่น ติดตั้งเหล็กก้ัน ที่ต้องใช้บัตรประจ าตัว การก าหนดให้หน่วยงานที่ต้องมีผู้มา
ติดต่อประจ า ให้อยู่ชั้นที่ 1 หรือให้บุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการวาง
แผนการใช้ห้องประชุมร่วมกันอย่างยืดหยุ่นให้ใช้ได้หลายฝ่าย  

2. ควรด าเนินการฝึกซ้อมการหนีไฟ ให้บุคลากรมีความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อสังเกต 
มีการถ่ายทอดความรู้ภายหลังการอบรม โดยการจัดท ารายงาน การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
การเขียนภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ เป็นรูปเล่มที่สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบที่ดีได้ 
  

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักทะเบียนและประมวลผล องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน  1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
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  ข้อสังเกต  
มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีการน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ ปี 2557 
จ านวน 1 ครั้ง และกรรมการบริหาร ส านักฯ ปี 2556 จ านวน 1 ครั้ง 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักทะเบียนและประมวลผล  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
  จุดแข็ง  

1. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพเป็นอย่างดี  
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีเป็นระบบ และมีการท างานเป็นทีม 

  จุดที่ควรพัฒนา  
  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะยังด าเนินการไม่ครบถ้วน 
  ข้อเสนอแนะ  

ควรด าเนินการโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของส านักทะเบียนและประมวลผลที่ก าหนดในแผนให้
ครบถ้วน  

  ข้อสังเกต  
1. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (สปค. 02) มีการเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในช่วงร้อยละผลส าเร็จของโครงการ /กิจกรรม (ช่องที่ 7) จะต้องใส่เป็นร้อยละ /ระดับ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในช่องที่ 3 และช่องที่ 4 ไม่ใช่
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินในปีการศึกษานี้  

2. ควรมีการขยายผลเครือข่ายประกันคุณภาพเพ่ิมเติมจากไปสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียน
นักศึกษา และประมวลผลการศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักทะเบียนและประมวลผล  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00           
ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
เช่นกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
  แนวปฏิบัติที่ดี  

 มีการพัฒนา “ระบบปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ” มีการฝึกอบรมและคู่มือการใช้งานที่เป็นประโยชน์  
ในการใช้ระบบสารสนเทศในด้านการเรียนการสอน 
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ข้อสังเกต 
 ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือจะได้ข้อมูลที่สะท้อนกลับที่แท้จริง เพื่อน ามาจัดท า 
หรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลักได้ตรงตามต้องการ เช่น การจัดท า 
Transcript ภาษาไทย การออกใบรับรองฯ ออนไลน์ การแนะน าการใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (การ
ลงทะเบียน) ให้แก่นิสิตใหม่ เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
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ภาพกิจกรรม  
(ต่อ) 

 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลประเมินฯ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

 

 

 
บุคลากรส านักฯ ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
 คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายภาพกับบุคลากรส านักฯ  

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มที่ 1 นิสิต จ านวน 6 คน 
- นิสิตแต่ละท่านได้ใช้บริการอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล และต้องการให้
ส านักทะเบียนฯ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง 
 
การใช้บริการ 

1. การใช้บริการในเรื่องการลงทะเบียนเรียน และการดูเกรด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
2. การใช้บริการเรื่องการขอหนังสือรับรอง 

 
สิ่งท่ีอยากให้ปรับปรุง 

1. ระบบการลงทะเบียนเรียนมีความยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นควรจัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้นิสิตรับทราบเรื่อง
การใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน หรือการใช้งานระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

2. เรื่องของการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบในช่วงที่มีคนเข้าใช้งานพร้อมกันมากๆ (เว็บล่ม)  
3. ระบบการ Random ในการลงทะเบียนเรียน 
4. เรื่องความล่าช้าในการด าเนินงาน เช่น เรื่อง 5A  ซึ่งมีการด าเนินงานตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่เพิ่งได้รับ

เงินค่าหน่วยกิตเม่ือไม่ก่ีวันมานี้  และเงินเดือนของ TA 
5. เรื่องการขอใบรับรองต่างๆ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 
-  ส านักทะเบียนฯ เคยมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ (ต้องการให้ส านักทะเบียนฯมีบริการ
อะไรบ้าง) 

1. ทางส านักทะเบียนฯ มีแบบส ารวจความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการให้บริการเท่านั้น ส่วนเรื่องความ
ต้องการของผู้ใช้บริการยังไม่มีการส ารวจ 

2. การส ารวจความต้องการเป็นการส ารวจผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักฯ แต่ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการตอบเท่านั้นที่เข้าไป
ตอบแบบประเมินนี้ 

 
- นิสิตมีโอกาสได้ให้ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่อยากได้ต่อส านักทะเบียนฯ หรือไม่ 

1. เคยมีนิสิตเสนอ ผอ. ส านักทะเบียนฯ ในเรื่องการเพ่ิมวิชาเรียนในบางรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เยอะ หรือต้องการปรับเกรดในรายวิชานั้น เช่น ในรายวิชา general chemistry  

 
- การบริการที่ประทับใจ 

1. มีความประทับใจในเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการค่อนข้างใจดี และคอยให้ค าแนะน าที่ดี  หน้าตายิ้มแย้ม 
2. มีระบบการให้บริการที่ดีและตรงจุด เพราะมีการแบ่งการให้บริการเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนมีความประทับใจ

ในสถานที่ที่ให้บริการและมีบรรยากาศท่ีดูดี และน่ามารับบริการมากกว่าตึกเก่า 
 
กลุ่มที่ 2 บุคลากรจากคณะต่างๆ จ านวน 4 ท่าน 
- การติดต่อใช้บริการที่ส านักทะเบียนและประมวลผล มีความประทับใจในเรื่องใดบ้าง และอยากให้ปรับปรุง
ในเรื่องใดบ้าง 
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การติดต่อใช้บริการส านักทะเบียนและประมวลผล ในเรื่อง 
1. การให้บริการติดต่อและการใช้บริการในเรื่องของการส่งเอกสาร การส่งข้อสอบ และการส่งค าร้องต่างๆ ของ
นิสิต 
2. ติดต่อกันในเรื่องการรับเข้าศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน 
3. ประสานงานเรื่องการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันของนิสิตทั้งในระดับปริญญาโท เอก 
4. เรื่องการจัดตารางสอน การใช้ห้องเรียน การเปิดวิชาใหม่ การเปิดหมู่เรียน 
 
ความประทับใจที่มีต่อการใช้บริการ 
1. เรื่องการให้บริการ เพราะมีจิตบริการและบริการด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มเสมอ 
2. มีการให้บริการที่รวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข 
1. เรื่องภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากในอนาคตอันใกล้จะมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 
2. ควรมีการให้บริการในเรื่องการติดตามค าร้องต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งนิสิตสามารถเช็คสถานภาพการ
ด าเนินงานได้ว่าอยู่ในข้ันตอนใดแล้วด้วยตนเอง 
3. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของนิสิต และมีความเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันทั้งมหาวิทยาลัย  
 
-  ทางส านักทะเบียนฯ มีแบบสอบถามส ารวจความต้องการการให้บริการหรือไม่ 
1. มีแบบสอบถามท่ีแจกในงานสัมมนา ในเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของส านักทะเบียน  
 
สิ่งท่ีอยากให้ส านักทะเบียนฯ พัฒนามากขึ้น 

1. เรื่อง Transcript ให้มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่ใบแปล 
2. ควรมีค าอธิบายรายวิชาที่หน้าเว็บไซต์ของส านักทะเบียนฯ 

 
ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง 

- ในเรื่องอุปกรณ์การเรียนที่ตึก ศร 1และ 2 ให้มีความทันสมัยมากกว่าปัจจุบัน 
กลุ่มที่ 3 บุคลากร จ านวน 11 ท่าน 
- การด าเนินงานเดิมมีพื้นที่อยู่ที่อาคารเก่าจนถึงปัจจุบันสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงในงานบริการเป็นอย่างไรบ้าง เช่น 
ขั้นตอนหรือการหาสถานที่และการเข้าพบมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร และในฐานะท่ีเป็นทีมงานจะ
พัฒนางานทั้งส่วนงานของตนเอง และท้ังส านักมีอะไรบ้าง และอย่างไร 

จากการจัดเครือข่ายสัมมนานิสิตกลุ่มเป้าหมายคือผู้น านิสิตทั้งเก่าและใหม่ จะพบปัญหาและอุปสรรคมีดังนี้  
1. ปัญหาเรื่องการติดต่อ เนื่องจากนิสิตไม่รู้ว่าอาคารระพีสาคริกอยู่ที่ไหน แต่ถ้าบอกว่าอยู่หลังอาคารเก่า

นิสิตก็จะทราบ ถ้าบอกเป็นชื่ออาคารนิสิตจะไม่คุ้น 
2. ปัญหาเรื่องการลงทะเบียนในระบบการ random และServer ที่ไม่สามารถรองรับการให้บริการช่วงที่มี

การใช้งานของนิสิตค่อนข้างมาก 
 

 
 
 


