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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ส านักทะเบียนและประมวลผล สถาปนาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 เป็นหน่วยงาน เทียบเท่า คณะ       

มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษา  จนกระท่ัง
ส าเร็จการศึกษา ต่อมาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 มีมติให้
โอนย้ายกองบริการการศึกษา ศูนย์การศึกษานานาชาติ และศูนย์บูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมถึงการจัด
ทรัพยากรที่มีจากเดิมสังกัดส านักงานอธิการบดี มาสังกัดส านักทะเบียนและประมวลผล  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การพัฒนาอย่างเด่นชัด 
ช่วยส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรพิจารณาปรับปรุงโครงร่างองค์กรที่สะท้อนบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมในการ

ด าเนินงาน เช่น การก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
สมรรถนะหลัก เพื่อให้สามารถน ามาเชื่อมโยงกับกระบวนการท างานและผลลัพธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการในหลายเรื่องตามเกณฑ์ EdPEx ยังขาดความเป็นระบบ การด าเนินการยังมีลักษณะเป็น
กิจกรรม เช่น ในแต่ละกระบวนการควรมีข้ันตอนที่ชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดกระบวนการ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน และการประเมิน/ทบทวนกระบวนการด าเนินงาน หากส านักฯ มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบในแต่ละกระบวนการตามเกณฑ์ EdPEx จะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   พบว่า ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล  ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน  10 ข้อ และได้ มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักทะเบียนและประมวลผล            
ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้ว จ านวน 7 ข้อ และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 ข้อ คือ 1) การส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของทุกฝ่ายงาน 2) โครงการระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากร และ3) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปี 2558 ของส านัก 
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

ส านักทะเบียนและประมวลผล สถาปนาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 เป็นหน่วยงาน เทียบเท่า คณะ       
มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่ง
ส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 1 ส านัก และ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 

1. ส านักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา  
3. ฝ่ายบริการการศึกษา 
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4. ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
5. ฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 
 

วิสัยทัศน์  :  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ด้วยบริการแบบครบ
วงจรในระดับมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ :   1. ประสานงานและบริหารจัดการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 2. บริการนิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอน  
 3. สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
   4. เป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิชาการ และข้อมูลทางการศึกษา  
 5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแสวงหานักเรียนที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของส านักทะเบียนและประมวลผล  ประธาน

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการ
แนะน าผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

 
3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 

     สรุปรายงาน ผลการ ประเมิน ฯ ส่งให้กับ ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  และ
ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละหมวดและน าเสนอผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

เวลา 08.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร้อม  

ก่อนการประเมินฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก 

เวลา 09.00 – 09.15 น. ผู้บริหารหน่วยงาน กล่าวต้อนรับ 

เวลา 09.15 – 09.30 น   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์   

และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  

เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด ในรอบปีการศึกษา 
2557  

เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม และให้ข้อเสนอแนะ  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม และให้ข้อเสนอแนะ (ต่อ)  

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯ สรุปร่างรายงานผลการประเมินฯ 

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายหมวด 
หมวด 1 การน าองค์กร 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้การยอมรับแนวคิดในการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx และชี้น าบุคลากรในการ 

ด าเนินงาน โดยการสอนงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการท างาน 
  
 โอกาสในการพัฒนา  

1. ระบบธรรมมาภิบาลควรรวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานตามพันธกิจ โดยมหาวิทยาลัย          
เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
  จุดเด่น 

1. - 
  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิง                  
กลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้
สามารถแปลงเป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของ
องค์กร  

3. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการแปลง ประเด็น ยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) ไปสู่
แผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้ง จัดท า แผนการบริหารทรัพยากร (แผนยุทธศาสตร์
การเงินและแผนทรัพยากรบุคคล) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
  จุดเด่น 

1. - 
  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรมีการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการตามพันธกิจของส านักฯ ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถจ าแนกลูกค้า
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น การรับฟังเสียงลูกค้า การส ารวจความพึงพอใจ
ตามกลุ่มที่ได้จ าแนกไว้ ได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
และความผูกพันของผู้รับบริการที่มีต่อส านักฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  จุดเด่น 

1. - 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบงาน และกระบวนการท างานของหน่วยงานในทุกระดับ 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาวให้
ครบถ้วน 

2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีแนวทางเชิงรุก ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้  

 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวก และพร้อมรับการพัฒนา ท าให้ส านักฯ สามารถพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานได้ 

2. ส านักฯ เริ่มมีการวิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างาน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า 
แผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป 

  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการบริหารอัตราก าลัง โดยพิจารณาจากภาระงาน ประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนอัตราก าลังต่อไป 

2. ส านักฯ ควรมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นระบบ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

3. ส านักฯ ควรเริ่มศึกษาเพ่ือหาปัจจัยความผูกพันของบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความผูกพัน
ในอนาคต 

 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ โดยการวิเคราะห์จากความต้องการของ
ผู้รับบริการและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการที่ให้กับนิสิต เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 

  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการท างานในแต่ละกระบวนการ ที่มี
ความเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ส านักฯ ควรมีการพิจารณาคิดต้นทุนส าหรับโครงการบริการวิชาการท่ีจัดให้กับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการด าเนินงาน 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
  จุดเด่น 

1. -  
  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ส านักฯ ควรพิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน ความส าเร็จในการ ด าเนินงานของส านักฯ เช่น 
ระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการต่างๆ  ความพึงพอใจของบุคลากร รายได้จากการ
ด าเนินงานของส านักฯ 

2. ส านักฯ ควรพิจารณาแยกผลลัพธ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบุคลากร เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ผล และหาแนวทางการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

   
 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล แนะน าบุคลากร และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

   
 

คณะกรรมการประเมินฯ และบุคลากรส านักทะเบียนและประมวลผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                          
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 

   
   

   
 

คณะกรรมการสรุปผลการประเมินฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

   
 


