รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 7/1
ของ

สํานักทะเบียนนักศึกษา
เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2550

3 มิถุนายน 2551

ก

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 7 ของสํานักทะเบียนนักศึกษาฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินกลางการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 4
มาตรฐาน ซึ่งไดพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินภายนอกของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สวนหนึ่ง และไดจัดขึ้นตามองคประกอบและตัวบงชี้
ทั้ง 6 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกสวนหนึ่ง เพื่อใชในการขอรับการ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2550 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เอกสารฉบับนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา ในการสนับสนุน
คุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยไดมีความ
พยายามพัฒนาคุณภาพอยางเปนเหตุเปนผลตามบริบทของทุนคน ทุนความรู และทุนวัฒนธรรม รวมทั้ง ลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุปสรรคและไดขยายการมีสวนรวมของทุกฝายที่มีสวนรวมกันในการจัดการศึกษา เชน
คณาจารย นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกา ตัวแทนผูปกครอง เปนตน นอกจากนั้น การรายงานการประเมิน
ตนเองของหนวยงานครั้งนี้ยังสะทอนการพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนแบบเชิงรุก (Proactive)
ที่มุงพัฒนาผลลัพธตามเปาหมาย (Results - based Management) และรวมกันทํางานอยางมีความสุข
สํานักทะเบียนนักศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะตาง ๆ
ที่จะไดรับจากทานและคณะจะชวยใหสํานักทะเบียนนักศึกษาไดทราบจุดออน จุดแข็ง และแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณในการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของสํานักทะเบียนนักศึกษา

1

สํานักทะเบียนนักศึกษา
1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของหนวยงาน
1.1.1 ชื่อหนวยงาน สํานักทะเบียนนักศึกษา
1.1.2 ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท อาคาร 2 ชัน้ 1 และ
วิทยาเขตรังสิต อาคาร 10 ชั้น 1

1.1.3 ประวัติความเปนมาโดยยอของหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีลําดับการกอตั้งและใหบริการ ดังนี้
พ.ศ.2505 ใชชื่อครั้งแรกวา “แผนกทะเบียน” มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหมและงานทะเบียนนักศึกษา
พ.ศ.2520 เปลี่ยนชื่อเปน “ฝายรับสมัครนักศึกษาและทะเบียน” เพื่อใหสอดคลอง
กับงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ.2526 เปลี่ยนแปลงชือ่ เปน “ฝายรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา” และไดแบง
โครงสรางงานภายในใหมีหัวหนางานเปนผูร ับผิดชอบ 2 แผนกคือ
นายทะเบียนภาคปกติ และนายทะเบียนภาคค่ํา ซึ่งมีตําแหนงเทียบเทา
หัวหนาแผนก
พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยไดเปดวิทยาเขตรังสิต จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน
ภายใน เพื่อใหเหมาะสมจึงไดเปลี่ยนชื่อทั้ง 2 แผนกเปน หัวหนาแผนกทะเบียนรังสิต และหัวหนาแผนกทะเบียนกลวยน้ําไท
พ.ศ.2531 ไดเพิ่มหนวยงานภายในอีก 1 แผนก คือ แผนกรับสมัครนักศึกษา
พ.ศ.2535 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหมในสังกัด
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดย
แบงเปน 2 หนวยงานใหม คือ 1. ฝายรับสมัครนักศึกษา และ
2. สํานักทะเบียนนักศึกษา โดยมีผูอํานวยการเปนผูดูแลการดําเนินงานของ
แตละหนวยงาน
ปจ จุ บั น สํ านั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาได ป รั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานภายใน โดยแบ ง งานเป น 3
แผนก รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับอีก 1 งาน คือ งานทะเบียนบัณฑิต
วิทยาลัย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
1.2.1 ปรัชญา : ใหบริการขอมูลที่ถูกตอง และรวดเร็ว ทันตอการใชงาน
1.2.2 ปณิธาน : พัฒนาและปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง และทันสมัย พรอมที่จะใหบริการได
อยางรวดเร็วตลอดเวลา

2
1.2.3 วิสัยทัศน : มุงมั่นที่จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูล เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และสะดวกรวดเร็วอยูตลอดเวลา
1.2.4 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานทะเบียนใหสมบูรณและทันสมัย
2. ปรับปรุงระบบขอมูลการบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาใหสะดวก รวดเร็วและ
ทันสมัย สามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได
3. ขยายความรวมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกัน
4. พัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมใหไดเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหนวยงานใหกาวหนา
1.2.5 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการดานงานลงทะเบียนแกนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต
2. เพื่อใหบริการขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาแกคณาจารยและนักศึกษา
3. เพื่อดูแลและเก็บรักษาเอกสารประวัติการศึกษาของนักศึกษา
4. เพื่อบริการออกหลักฐานการศึกษาและออกเอกสารสําคัญตางๆ ใหนักศึกษา
1.3 จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่สังกัดสายกิจการนักศึกษา มีบุคลากรทั้งสิ้น 36
คน ภายในหนวยงานแบงเปนแผนกตาง ๆ โดยมีหัวหนาแผนกเปนผูบริหารระดับตนรวม 3 แผนก 1 งาน
และมีผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษาเปนหัวหนาหนวยงาน โดยบริหารงานทั้งหมดของหนวยงาน

รายชื่อแผนก
1.
2.
3.
4.
5.

สํานักทะเบียนนักศึกษา
แผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
แผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
รวม

คุณวุฒิ
อาจารย
เจาหนาที่
ตรี
โท
ปวช.
1
1
8
1
8
1
12
1
3
31
4
1
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1.4 โครงสรางการบริหารงานสํานักทะเบียนนักศึกษา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา

งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
งานประจําแผนก

หัวหนาแผนก
ทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท

หัวหนาแผนก
ทะเบียนนักศึกษารังสิต

หัวหนาแผนก
ตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ

อาจารยประจําแผนก

อาจารยประจําแผนก

อาจารยประจําแผนก
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1.5 งบประมาณ

สรุปการจัดทํางบประมาณ ประจําปการศึกษา 2550
สํานักทะเบียนนักศึกษา
กค.135
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

รายการรายละเอียดงบประมาณ
คาลวงเวลา
การรับบุคลากรเพิ่ม
เงินประจําตําแหนง
นักศึกษาชวยงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คาใชจายโครงการพิเศษ
คาจาง
คารับรอง
คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
คาใชจายสิ่งพิมพ
วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการปฏิบัติงาน
การซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ
การขอปรับปรุงสถานที่
คาอบรมสัมมนาบุคลากรและคาสมาชิก
ทุนการศึกษาบุคลากรประจํา
คาใชจายงานรับปริญญาบัตร
ซื้ออุปกรณ - ครุภัณฑการสํานักงาน
จํานวนเงินรวม

จํานวนเงิน
249,180.00 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,150.00 บาท
บาท
934,460.00 บาท
618,905.32 บาท
50,000.00 บาท
บาท
58,500.00 บาท
บาท
1,502,170.00 บาท
418,000.00 บาท
3,832,365.32 บาท

หมายเหตุ สํานักทะเบียนนักศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณคาอบรมสัมมนาบุคลากรจริง
จํานวน 51,000 บาท
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1.6 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่กําหนดการดําเนินงาน
ไวอยางเปนระบบ มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยไดกําหนดนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษา เปาหมายและวัตถุประสงค ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาไวอยางชัดเจนในขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ.2548 ทั้งนี้เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สรางเสริมและปลูกฝงใหบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงเรื่องคุณภาพอยูเสมอ
และ
สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
และไดมอบหมายใหทุก
หนวยงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สํานักทะเบียนนักศึกษา ในฐานะเปนหนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ ในสังกัดสายกิจการ
นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบาย ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อเปนสวนสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางบรรลุวัตถุประสงคและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกได

สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สมศ.
2.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการ
ตัดสินในการประเมินคุณภาพภายใน เปน 4 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐาน
จํานวน
ตัวบงชี้
กลุมที่ 1
ตัวบงชี้
2.งานวิจัยและ
งานสรางสรรค

3.การบริการ
วิชาการ
4.การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

-

4.1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (KPI 4.1)
รวมมาตรฐานกลุมที่ 1

มาตรฐาน
กลุมที่ 2
5.การพัฒนา
สถาบันและ
บุคลากร

ตัวบงชี้
5.1 ระดับคุณภาพของผูบริหารระดับหนวยงาน (ขอ) (KPI 5.1)
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอก (ระดับ) (KPI 5.2)
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ)
(KPI 5.3)
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ)
(KPI 5.4)
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ
(ระดับ) (KPI 5.5)
5.6 แผนการบริหารการเงินและงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.6)
5.7 ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.7)
5.8 งบประมาณสํ า หรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในหน ว ยงานทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด (บาทตอคน)
(KPI 5.10)
5.9 ร อ ยละของบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นา
ความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11)

1

1
จํานวน
ตัวบงชี้
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มาตรฐาน
กลุมที่ 2
6.หลักสูตรและ
การเรียนการ
สอน
7.ระบบการ
ประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
6.1 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional
Ethics) (ระดับ) (KPI 6.5)
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ) (KPI 7.1)
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) (KPI 7.2)
รวมมาตรฐานกลุมที่ 2

เกณฑการตัดสิน
ชวงคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

จํานวน
ตัวบงชี้
1

2

12
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2.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สมศ.
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสู
สากล
ตัวบงชี้ 4.1

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม (KPI 4.1)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

≤5

6 – 15

> 15

ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา
2549 8 กิจกรรม
ปการศึกษา 2550
จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา
2550 15 กิจกรรม
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายจํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม จํานวน 15 กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรม
รวมถึงศิลปวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2550 มีจํานวน 15 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.1) ไดแก
1. การแตงกายดวยผาไทย
2. การทําบุญตักบาตรพระสงฆวันพฤหัสบดีและวันศุกร
3. การรวมกิจกรรมวันสงกรานต
4. การรวมทําบุญหลอเทียนพรรษา
5. การรวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน
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6. การรวมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
7. การรวมกิจกรรมวันแม
8. การรวมกิจกรรมวัดพระบาทน้ําพุ
9. การรวมงานไถชีวิตโค-กระบือ
10. การรวมงานไหวครูดนตรีไทย
11. การรวมโครงการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด
12. การรวมกิจกรรมงานถวายพระพรชัยมงคลและรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
13. การรวมงานรอมฎอน
14. การรวมเทศกาลกินเจ
15. การรวมกิจกรรมวันขึ้นปใหม
และปการศึกษา 2549 มีจํานวน 8 กิจกรรม ไดแก
1. การแตงกายดวยผาไทย
2. การทําบุญตักบาตรพระสงฆวันพฤหัสบดีและวันศุกร
3. การรวมกิจกรรมวันสงกรานต
4. การวมทําบุญหลอเทียนพรรษา
5. การรวมทําบุญถวายผากฐินพระราชทาน
6. การรวมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
7. การรวมกิจกรรมวันแม
8. การรวมกิจกรรมวิถีสัญจรวัฒนธรรมไทย
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
2

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
4.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 4.1.1 รายงานสรุ ปการเข า ร ว มกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และสร า งเสริ ม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม สํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา
2550
จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําใหบุคลากร
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม

10
แนวทางสงเสริม
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาจะส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรเข า ร ว มกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น

สรุปผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 4
สํานักทะเบียนนักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนน
ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W) อิงเกณฑ อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผล
(I)
(1-3)
(0-1)
(0-1)
4.1
1.00
2
1
1
4
คะแนนมาตรฐานที่ 4 คือ 4.00 ตรงกับระดับ ดี
รวม
1.00

ผลคูณ
(WXI)
4.00
4.00

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมใน และนอกสถาบันและผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนํา ของผูบริหาร
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน
การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ระดับคุณภาพของผูบริหารระดับหนวยงาน (ขอ) (KPI 5.1)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1–3

4

≥5
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เกณฑการพิจารณา
1. หนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
2. กลุมหนวยงาน มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และให
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3. กลุมหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน
มากกวาปละ 2 ครั้ง
4. มีการประชุมกลุมหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
5. มีกลุมหนวยงานเขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
6. มีการสงเอกสารใหกลุมหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารของกลุมหนวยงานโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไว
ลวงหนา
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. รายงานการประชุมของหนวยงาน ที่แสดงถึงการใหความเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตร / แผน
กลยุทธของหนวยงาน
2. หลักฐานทีแ่ สดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบหนวยงาน เชนรายงานทางการเงิน หนวยงาน
มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร /แผนกลยุทธและใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวน
4. แผนการประชุมของกรรมการหนวยงาน
5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน
6. หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการ หนวยงานกอนประชุม
ปการศึกษา 2550
1. รายงานการประชุมของหนวยงาน ที่แสดงถึงการใหความเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตร /
แผนกลยุทธของหนวยงาน
2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบหนวยงาน เชน รายงานทางการเงิน
หนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร / แผนกลยุทธ และใหขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ
3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวน
4. แผนการประชุมของกรรมการหนวยงาน
5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน 9 ครั้ง
6. หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการ หนวยงานกอนประชุม
7. ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
8. หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
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เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ 5.1 ได 7 ขอ
ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาจัดประชุมผูบริหารของหนวยงานซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการและหัวหนา
แผนกทุกแผนกอยางสม่ําเสมอ ตามกําหนดการประชุมซึ่งกําหนดไวทุกปการศึกษา(เอกสารหมายเลข 5.1.1)
โดยคณะผูบริหารจะเขารวมการประชุมทุกคนเพื่อรวมวางแผนการปฏิบตั ิงานของหนวยงาน โดยอางอิงแผน
กลยุทธของหนวยงานที่รวมกันกําหนดไวลวงหนา ซึ่งจัดประชุมไดจริง 90% มีการรับรายงานการประชุม
และการเขารวมประชุม(เอกสารหมายเลข 5.1.2) รวมทั้งมีบันทึกรายงานการประชุมเปนหลักฐาน(เอกสาร
หมายเลข 5.1.3) มีกําหนดการจัดประชุมบุคลากรทั้งหมดของหนวยงาน(เอกสารหมายเลข 5.1.4, 5.1.5)
และประชุมระดับแผนก(เอกสารหมายเลข 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12)
เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงาน นอกจากนั้น ยังเปด
โอกาสใหบุคลากรไดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา สรุปไดวา คณะ
ผูบริหารประพฤติตัวเหมาะสม มีลักษณะความเปนผูนํา แตมีจุดบกพรองและขอผิดพลาดที่ตองแกไขบาง
และไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาพอสมควร(เอกสารหมายเลข 5.1.13)
ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินการตามเกณฑได 7 ขอ และปการศึกษา
2549 สํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินการตามเกณฑได 6 ขอ
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.1.1
เอกสารหมายเลข 5.1.2
เอกสารหมายเลข 5.1.3
เอกสารหมายเลข 5.1.4

กําหนดการประชุมคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
ประจําป 2550
บันทึกรับรายงานการประชุมและเขารวมประชุม
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2550
รายงานการประชุมคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
กําหนดการประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา/แผนก
ประจําป 2550
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เอกสารหมายเลข 5.1.5
เอกสารหมายเลข 5.1.6
เอกสารหมายเลข 5.1.7
เอกสารหมายเลข 5.1.8
เอกสารหมายเลข 5.1.9
เอกสารหมายเลข 5.1.10
เอกสารหมายเลข 5.1.11
เอกสารหมายเลข 5.1.12
เอกสารหมายเลข 5.1.13

บันทึกรับรายงานการประชุมและเขารวมประชุม
สํานักทะเบียนนักศึกษา
รายงานการประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา
บันทึกรับรายงานการประชุมและเขารวมประชุม
แผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
รายงานการประชุมแผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
บันทึกรับรายงานการประชุมและเขารวมประชุม
แผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
รายงานการประชุมแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
บันทึกรับรายงานการประชุมและเขารวมประชุม
แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
รายงานการประชุมแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นบุคลากร เรือ่ งการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา

จุดแข็ง
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีวิสัยทัศนที่สะทอนถึง นโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสว นรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส
ตรวจสอบได

ตัวบงชี้ที่ 5.2

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก (ระดับ) (KPI 5.2)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1–2

3

≥4
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ระดับคุณภาพ
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50
3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100
4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. แผนการจัดการความรู
2. ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดการความรู
3. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการทํางานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ปการศึกษา 2550
1. แผนการจัดการความรู
2. ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดการความรู
3. หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการทํางานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายใน ไดระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย จึงไดแจงใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบผลการประเมินทุกปการศึกษา
ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรูสํานักทะเบียนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.1) ไดจัดทําแผนจัดการ
ความรูที่ชวยสงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรูและดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ปการศึกษา 2550 (เอกสารหมายเลข 5.2.2) เกิดผลสําเร็จไมนอยกวา 50% ไดแก โครงการ
มุมความรู กิจกรรม CoPs ภายในและภายนอกหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6)
และส ง บุ ค ลากรเข า ร ว มการอบรม/สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ใ นโครงการต า งๆ ที่ จั ด ภายใน
มหาวิทยาลัยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ไดแก การสัมมนาเรื่อง Knowledge Sharing
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เรียนรูรวมกันสรรคสรางความรูใหม(เอกสารหมายเลข 5.2.7) การสัมมนาเรื่องประสบการณความสําเร็จใน
การทํ างาน (เอกสารหมายเลข 5.2.8) การสั ม มนาทางวิช าการเรื่อ งการจัด การความรูใ นงานบริก าร
นักศึกษา(เอกสารหมายเลข 5.2.9) การอบรมเชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา(เอกสารหมายเลข 5.2.10) การเสวนาทางวิชาการเรื่องเสวนาประสาพี่นอง : มองไกล...ในงาน
ทะเบียนกลาง(เอกสารหมายเลข 5.2.11) และการเสวนาเรื่องการจัดการความรู(KM) : แนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ในการประชุมวิชาการ “รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ประจําป
2550”(เอกสารหมายเลข 5.2.12)
ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษาพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายใน ไดระดับ 2 และปการศึกษา 2549 พัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายใน ไดระดับ 1
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
1

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
0

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
2.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.2.1
เอกสารหมายเลข 5.2.2
เอกสารหมายเลข 5.2.3

เอกสารหมายเลข 5.2.4

เอกสารหมายเลข 5.2.5
เอกสารหมายเลข 5.2.6
เอกสารหมายเลข 5.2.7
เอกสารหมายเลข 5.2.8

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
สํานักทะเบียนนักศึกษา
แผนการจัดการความรู สํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2550
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูเลาสูกันฟง” สํานักทะเบียนนักศึกษา
(กิจกรรม CoPs ภายในหนวยงาน)
รายงานการประชุมกับแผนกบริการสารสนเทศ
สํานักหอสมุด
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
รายงานการประชุมกับฝายรับสมัครนักศึกษา
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
รายงานการประชุมกับคณะวิศวกรรมศาสตร
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Knowledge
Sharing เรียนรูรวมกันสรรคสรางความรูใหม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประสบการณ
ความสําเร็จในการทํางานฝายการคลัง
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เอกสารหมายเลข 5.2.9
เอกสารหมายเลข 5.2.10

เอกสารหมายเลข 5.2.11

เอกสารหมายเลข 5.2.12

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการ
ความรูในงานบริการนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทํา SAR7
(ปการศึกษา 2550) และการเตรียมความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑของ สกอ. ครั้งที่ 2
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เสวนาประสาพี่นอง
: มองไกล...ในงานทะเบียนกลาง”
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
การเสวนาเรื่อง การจัดการความรู (KM) : แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในการประชุมวิชาการ “รวม
พลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยประจําป
2550”

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดนําขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพใหอาจารยทุกคนรับทราบและ
เก็บรวบรวมหลักฐานที่จําเปนในการประกันคุณภาพ
แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะสงเสริมอาจารยใหมีสวนรวมพัฒนาความรู โดยใชผลการประเมินจาก
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคกรใหมากขึ้น โดยจะทําแผนในการประชุมเพื่อติดตามผล
ของการพัฒนาความรูดานตางๆ

ตัวบงชี้ที่ 5.3

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (KPI 5.3)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1–2

3

≥4

ระดับคุณภาพ
1 = คณะกรรมการ /คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน
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ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา
2. แผนกลยุทธพัฒนาสํานักทะเบียนนักศึกษา ป 2547-2550
ปการศึกษา 2550
1. รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา
2. แผนกลยุทธพัฒนาสํานักทะเบียนนักศึกษา ป 2547-2550
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ไดระดับ 2
ผลการดําเนินงาน
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาหนวยงาน 5 ป (2547 – 2550)
(เอกสารหมายเลข 5.3.1) ที่ สอดคล อ งกับ แผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลัยกรุ งเทพ พ.ศ.2547-2550(เอกสาร
หมายเลข 5.3.2 ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(2550-2554) (เอกสารหมายเลข
5.3.3) โดยสํ านั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาได ดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ ที่ กํ า หนดไว แ ละปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณและความเหมาะสมในแตละป ปการศึกษา 2550 ไดเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอ
ความคิดเห็นในการกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงาน แผนกตางๆ จึงสงตัวแทนบุคลากรเขารวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา(เอกสารหมายเลข 5.3.4) เพื่อเตรียมการ
จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ พั ฒ นาสํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2551-2555 โดยใช แ ผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจําปการศึกษา 2551-2555 เปนแนวทางในการจัดทําแผนของหนวยงานซึ่งแผน
ดังกลาวไดคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติ
ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ไดระดับ 2 และปการศึกษา 2549 สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดแผนพัฒนาหนวยงานที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไดระดับ 2
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
1

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
0

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
2.00
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หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.3.1
เอกสารหมายเลข 5.3.2
เอกสารหมายเลข 5.3.3
เอกสารหมายเลข 5.3.4

แผนกลยุทธพัฒนาสํานักทะเบียนนักศึกษา
(2547-2550)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2547-2550
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(2550-2554) (ดูที่เว็บไซตประกันคุณภาพ)
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแผนกลยุทธ
พัฒนาสํานักทะเบียนนักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) (KPI 5.4)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1–2

3

≥4

ระดับคุณภาพ
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. รายชื่อคณะกรรมการ / คําสั่งแตงตั้งความตองการในการใชทรัพยากร
2. ผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน
3. แผนการใชทรัพยากร รวมกับหนวยงานภายใน
ปการศึกษา 2550
1. รายชื่อคณะกรรมการ / คําสั่งแตงตั้งความตองการในการใชทรัพยากร
2. ผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน
3. แผนการใชทรัพยากร รวมกับหนวยงานภายใน
4. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น
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เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ไดระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน เชน
อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต อาคารสถานที่ อุปกรณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ใน
การปฏิบัติงานตามกําหนดการของทุกภารกิจที่สํานักทะเบียนนักศึกษารับผิดชอบ ไดแก การลงทะเบียน
เรียน(เอกสารหมายเลข 5.4.1) การขึ้นทะเบียนบัณฑิต(เอกสารหมายเลข 5.4.2) การซอมรับปริญญาบัตร
(เอกสารหมายเลข 5.4.3) พิธีประสาทปริญญาบัตร(เอกสารหมายเลข 5.4.4) การปรับปรุงเว็บไซตสํานัก
ทะเบียนนักศึกษาโดยจัดหมวดหมูใหงายตอการใชงาน มีรูปแบบที่นาสนใจ(เอกสารหมายเลข 5.4.5)
และใหบริการขอมูลหลักสูตรของคณะตางๆ ระดับปริญญาตรี ตามหนังสือ Degree Plan and Student’s
Manual (เอกสารหมายเลข 5.4.6) เพื่อใหนักศึกษาใชในการวางแผนการเรียนและเปนขอมูลสําหรับผูสนใจ
ทั่วไป
ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีการใชทรัพยากรภายในสถาบันรวมกัน ได
ระดับ 3 และปการศึกษา 2549 สํานักทะเบียนนักศึกษามีการใชทรัพยากรภายในสถาบันรวมกัน ไดระดับ 3
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
2

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
4.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.4.1
เอกสารหมายเลข 5.4.2
เอกสารหมายเลข 5.4.3
เอกสารหมายเลข 5.4.4
เอกสารหมายเลข 5.4.5
เอกสารหมายเลข 5.4.6

แผนการปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน
แผนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แผนการปฏิบัติงานซอมรับปริญญาบัตร
แผนการปฏิบัติงานพิธีประสาทปริญญาบัตร
เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา
Degree Plan and Student’s Manual

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินการตามนโยบายประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดวยการใช
ทรัพยากรรวมกันภายในมหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 5.5

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ (ระดับ) (KPI 5.5)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1

2

≥3

ระดับคุณภาพ
1 = มีการจัดหาขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
2 = มีระบบการบริหารจัดการขอมูลและผูรับผิดชอบ
3 = มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลระดับคณะ หนวยงานและสถาบัน
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอมูล
5 = มีการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ข อ มู ล ที่ ต อ งรายงาน ได แ ก โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ห น ว ยงานนํ า มาใช เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ภาระหนาที่หลัก ตลอดจนระบบฐานขอมูล การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบเครือขาย
ฐานขอมูลระดับหนวยงาน
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
ปการศึกษา 2550
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชฐานขอมูล
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการ ไดระดับ 5
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ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบฐานขอมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
โปรแกรมที่ พั ฒ นาโดยศู น ย ค อมพิ ว เตอร สํ า หรั บ การจั ด เก็ บ ข อ มู ล สํ าคั ญ ส ว นตั ว ของนั ก ศึ ก ษา ประวั ติ
การศึกษา สถานภาพ และผลการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและเมื่อสําเร็จการศึกษา
โดยสามารถบันทึก สืบคน ปรับปรุงแกไขขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว (เอกสารหมายเลข 5.5.1) และมี
ระบบปองกันความเสียหายของฐานขอมูลดวยการใช Password ในการเขาสูโปรแกรมตางๆ รวมทั้งสามารถ
บั น ทึ ก ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในฐานข อ มู ล นั ก ศึ ก ษากรณี บั น ทึ ก ล็ อ คเพื่ อ ติ ด ตามเรื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษา และมี ก าร
เชื่อมโยงขอมูลนักศึกษาใหหนวยงานอื่นใชในการปฏิบัติงาน เชน สํานักหอสมุด ฝายบริการการศึกษาและ
สวัสดิการ ฝายการคลัง และคณะวิชา โดยสามารถสืบคนขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว (เอกสารหมายเลข
5.5.2) และมีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมและขอมูลตางๆ ในขณะปฏิบัติงานโดยบุคลากร
และเมื่อพบปญหาในการปฏิบัติงานจะประสานงานใหศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการแกไข โดยสงแบบฟอรม
แกไข/ปรับปรุง/เพิ่มโปรแกรมดวยระบบ e-Form(เอกสารหมายเลข 5.5.3)
นอกจากนั้น สํานักทะเบียนนักศึกษามีการใหบริการตางๆ แกนักศึกษาทางอินเทอรเน็ตใน URSA
Online และเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา เชน ลงทะเบียนเรียน(เอกสารหมายเลข 5.5.4) เพิกถอนวิชา
(เอกสารหมายเลข 5.5.5) แกไขขอมูลสวนตัว(เอกสารหมายเลข 5.5.6) แจงจบการศึกษา(เอกสารหมายเลข
5.5.7) การตรวจสอบการแจ ง จบการศึ กษา(เอกสารหมายเลข 5.5.8) ขึ้น ทะเบี ยนบั ณฑิ ต (เอกสาร
หมายเลข 5.5.9) การตรวจสอบที่นั่งบัณฑิต(เอกสารหมายเลข 5.5.10) กระดานสนทนา (Web board)
(เอกสารหมายเลข 5.5.11) เปนตน รวมทั้งไดมีการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับการบริการงานทะเบียนนักศึกษาทางอินเทอรเน็ต สรุปวานักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดในการใหบริการ
แกไขขอมูลสวนตัวทางอินเทอรเน็ต (เอกสารหมายเลข 5.5.12) สําหรับปการศึกษา 2550 ไดเพิ่มบริการ
ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาทางอินเทอรเน็ต(เอกสารหมายเลข 5.5.13) เปนการเพิ่มชองทางลงทะเบียน
เรียนนอกเหนือจากการใหบริการที่มหาวิทยาลัย สํานักทะเบียนนักศึกษาใชบริการและตรวจสอบขอมูล
ขาวสารตาง ๆ จากเว็บไซตมหาวิทยาลัย เชน Web-based E-mail สําหรับติดตอสื่อสารกับบุคลากรใน
หนวยงานและนักศึกษา ระบบ MYBU สําหรับตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคลากรและขอมูลการประกัน
คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 5.5.14)
ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน ไดระดับ 5 และปการศึกษา 2549 สํานักทะเบียนนักศึกษามีการใชระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ไดระดับ 4
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00
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หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.5.1
เอกสารหมายเลข 5.5.2
เอกสารหมายเลข 5.5.3
เอกสารหมายเลข 5.5.4
เอกสารหมายเลข 5.5.5
เอกสารหมายเลข 5.5.6
เอกสารหมายเลข 5.5.7
เอกสารหมายเลข 5.5.8
เอกสารหมายเลข 5.5.9
เอกสารหมายเลข 5.5.10
เอกสารหมายเลข 5.5.11
เอกสารหมายเลข 5.5.12
เอกสารหมายเลข 5.5.13
เอกสารหมายเลข 5.5.14

โปรแกรมคอมพิวเตอรสํานักทะเบียนนักศึกษา
โปรแกรม Student Lock/Unlock Document
แบบฟอรมแกไข / ปรับปรุง / เพิ่มโปรแกรม
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการเพิกถอนวิชาทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการแกไขขอมูลสวนตัวทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการแจงจบการศึกษาทางอินเตอรเน็ต
โปรแกรมตรวจสอบการแจงจบการศึกษาทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการตรวจสอบที่นั่งบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต
กระดานสนทนา (Web board)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
นักศึกษา เรื่องการบริการงานทะเบียนนักศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาทางอินเทอรเน็ต
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการประเมิน
ประสิทธิภาพในการจัดทําระบบฐานขอมูล และมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 5.6

แผนการบริหารการเงินและงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.6)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1–2

3

≥4
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ระดับคุณภาพ
1 = มีการกําหนดงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน
2 = มีการใชเงินตามงบประมาณที่กําหนดไว
3 = มีการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณประจําปที่กําหนดไว
4 = มีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไข
5 = มีการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณในปตอไป
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. งบประมาณของหนวยงาน ปการศึกษา 2549
2. รายงานการใชงบประมาณ
3. การประเมินผลการใชงบประมาณ
ปการศึกษา 2550
1. งบประมาณของหนวยงาน ปการศึกษา 2550
2. รายงานการใชงบประมาณ
3. การประเมินผลการใชงบประมาณ
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายการบริหารการเงินและงบประมาณ ไวที่ ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
สํานั ก ทะเบี ย นนัก ศึ ก ษามี ก ารกํา หนดและวางแผนการใช ง บประมาณ ป ก ารศึ ก ษา 2550 โดย
พิจารณาจากงบประมาณและคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นในปการศึกษา 2549 ประกอบกับแผนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ปการศึกษา 2550 มีการจัดทํางบประมาณอยางมีระบบและขั้นตอน ตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดงบประมาณตามภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษาไวเปนหมวดหมู ไดแก คา
ลวงเวลา คารับรอง คาใชจายสิ่งพิมพ คาวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการปฏิบัติงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา
ระบบ คาอบรมสัมมนา คาใชจายงานรับปริญญาบัตร และคาอุปกรณ/ครุภัณฑสํานักงาน และมีการ
บริหาร/ควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามงบประมาณที่กําหนดไว รวมทั้งมีการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริงกับงบประมาณประจําป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพื่อวางแผนการจัดทํางบประมาณป
การศึกษา 2551 (เอกสารหมายเลข 5.6.1)
ดังนั้น ปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข 5.6.2, 5.6.3) ไดร ะดับ 5 และป การศึ กษา 2549 มี การดําเนิ นการการบริห ารการเงิ น และ
งบประมาณ(เอกสารหมายเลข 5.6.4, 5.6.5) ไดระดับ 5
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การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3
หลักฐานอางอิง

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

เอกสารหมายเลข 5.6.1
เอกสารหมายเลข 5.6.2
เอกสารหมายเลข 5.6.3
เอกสารหมายเลข 5.6.4
เอกสารหมายเลข 5.6.5

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

รางสรุปการจัดทํางบประมาณประจําปการศึกษา 2551
สรุปการจัดทํางบประมาณประจําปการศึกษา 2550
ตารางสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2550
สรุปการจัดทํางบประมาณประจําปการศึกษา 2549
ตารางสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2549

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีนโยบายในการจัดทํางบประมาณและควบคุมคาใชจายใหเปนไปตาม
งบประมาณที่กําหนดไวตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 5.7

ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.7)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1

2

≥3

ระดับคุณภาพ
1 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อนมากกวารอยละ 20 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว
2 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 16 - 20 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว
3 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 11 - 15 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว
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4 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 6 - 10 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว
5 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 6 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณ 2549 จําแนกตามงบประมาณของหนวยงาน
ปการศึกษา 2550
คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณ 2550 จําแนกตามงบประมาณของหนวยงาน
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายประสิทธิภาพการใชงบประมาณคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 6 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงานกําหนดไว ไดระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 3,718,503.60 บาท
โดยไดรับงบประมาณ 3,868,065.32 บาท มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 3.87 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว(อางอิงเอกสารหมายเลข 5.6.3) และปการศึกษา 2549 สํานักทะเบียนนักศึกษามี
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 2,845,238.92 บาท โดยไดรับงบประมาณ 2,756,218.36 บาท มีความคลาด
เคลื่อนรอยละ 3.23 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงานกําหนดไว (อางอิงเอกสารหมายเลข 5.6.5)
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.6.3
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.6.5

ตารางสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2550
ตารางสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2549

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีนโยบายในการบริหารเงินและงบประมาณ มีการควบคุมคาใชจายจริงตาม
งบประมาณไดดี
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ตัวบงชี้ที่ 5.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
(KPI 5.10)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1 – 6,499

6,500 – 9,999

≥ 10,000

ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ปการศึกษา 2549
ปการศึกษา 2550
1. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ปการศึกษา 2550
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายในการของบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยใน
ประเทศ จํานวน 51,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ โดยสงเขารวมการ
อบรม/สัมมนาเรื่องที่เกี่ยวของกับงานและหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งงบประมาณที่กําหนดไว หมายถึง คาใชจาย
ทุกประเภทที่ตองจายในการอบรม/สัมมนา เชน คาอบรม/สัมมนา คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
เปนตน ในปการศึ กษา 2550 มีระยะเวลาการใชงบตั้ง แต 1 มิถุ นายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551
สํ านั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาได รั บ งบประมาณเป น ค า ใช จ า ยการส ง อาจารย แ ละเจ า หน า ที่ ไ ปอบรม/สั ม มนา
จํ า นวน 51,000 บาท(เอกสารหมายเลข 5.8.1) และป ก ารศึ ก ษา 2549 จํ า นวน 55,500 บาท(เอกสาร
หมายเลข 5.8.2)
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.8.1
เอกสารหมายเลข 5.8.2

บันทึกงบประมาณอบรม / สัมมนา และวิธีปฏิบัติ
ปการศึกษา 2550
บันทึกงบประมาณอบรม / สัมมนา และวิธีปฏิบัติ
ปการศึกษา 2549
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จุดแข็ง
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษามี น โยบายในการจั ด อบรม/สั ม มนาให กั บ บุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ งทุ ก ป
การศึกษา
แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรู
มากขึ้น

ตัวบงชี้ที่ 5.9

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1 – 44

45 – 69

≥ 70

ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. จํานวนบุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2549 ที่เขารวมการอบรม/สัมมนา
ปการศึกษา 2550
1. จํานวนบุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550 ที่เขารวมการอบรม/สัมมนา
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพใน
ประเทศ คิดเปนรอยละ 90
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อสรางเสริมศักยภาพ
ในดานตางๆ ที่บุคลากรสนใจ สรางจิตสํานึก และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เชน การอบรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมตางๆ การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยง เปนตน ปการศึกษา 2550 คิดเปนรอยละ 100
(เอกสารหมายเลข 5.9.1) และปการศึกษา 2549 คิดเปนรอยละ 55.56 (เอกสารหมายเลข 5.9.2)
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การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 5.9.1

เอกสารหมายเลข 5.9.2

รายงานสรุปบุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษา ที่ไดรับ
การ พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา
2550
รายงานสรุปบุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษา ที่ไดรับ
การ พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ ปการศึกษา
2549

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องทุกป

ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
รวม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9.00

สรุปผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 5
สํานักทะเบียนนักศึกษา
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนน
อิงเกณฑ อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผล
(I)
(1-3)
(0-1)
(0-1)
3
1
1
5
1
0
1
2
1
0
1
2
2
1
1
4
3
1
1
5
3
1
1
5
3
1
1
5
3
1
1
5
3
1
1
5
คะแนนมาตรฐานที่ 5 คือ 4.22 ตรงกับระดับ ดี

ผลคูณ
(WXI)
5.00
2.00
2.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
38.00
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรู
ด ว ยตนเองตามความต อ งการ/ความสนใจของผู เ รี ย น โดยใช เ ทคนิ ค การสอนและอุ ป กรณ ก ารสอนที่
หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการ
พัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
ความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 6.1

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
(ระดับ) (KPI 6.5)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1-2

3

≥4

ระดับคุณภาพ
1 = สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
4 = มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน
2. คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
3. ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ปการศึกษา 2550
1. คําสั่งแตงตั้งหนวยงานทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะห เพื่อกําหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา
2. จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน
3. คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
4. ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ระดับ 5
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 คณาจารยสํานักทะเบียนนักศึกษาไดปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 (เอกสารหมายเลข 6.1.1) และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปตามแบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เอกสารหมายเลข
6.1.2) โดยพิจารณาจากขอมูลรายบุคคลสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน และขัน้ ตอนการทํางานโดย
ละเอียด (เอกสารหมายเลข 6.1.3) ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรที่ไมใชผูสอนตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 6.1.4) ไดระดับ 5 และปการศึกษา 2549 คณาจารยสํานักทะเบียน
นักศึกษาปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดระดับ 4
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 6.1.1
เอกสารหมายเลข 6.1.2
เอกสารหมายเลข 6.1.3
เอกสารหมายเลข 6.1.4

ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2548 (ดูที่ฝายบุคลากร)
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (ดูที่ฝายบุคลากร)
QA สว.002 , QA สว.003
คูมือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุดแข็ง
บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W)
6.1
รวม

1.00
1.00

สรุปผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 6
สํานักทะเบียนนักศึกษา
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
คะแนน
อิงเกณฑ อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผล
(I)
(1-3)
(0-1)
(0-1)
3
1
1
5
คะแนนมาตรฐานที่ 6 คือ 5.00 ตรงกับระดับ ดีมาก

ผลคูณ
(WXI)
5.00
5.00

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได
ตัวบงชี้ที่ 7.1

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ) (KPI 7.1)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1–2

3

≥4

ระดับคุณภาพ
1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบ
ระดับ (Benchmarking)
3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การ
ตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน
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5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
พันธกิจใหเกิดผลดี
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. เอกสารการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา
3. เอกสารการประชุมเรื่องการชี้แจงการปรับ KPI กลางและการจัดทํา SAR รูปแบบใหม
4. รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 1-6
ปการศึกษา 2550
1. เอกสารการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา
3. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย
4. โครงการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ.
5. คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ฉบับที่ 4
6. รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 1-7
เปาหมาย
สํา นั ก ทะเบี ย นนัก ศึ ก ษาได กํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิ น การตามระบบและกลไกในการประกั น
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ระดับ 3
ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้ของหนวยงานตามเกณฑของ สมศ. และ สกอ. ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งอางอิงขอมูล
ประกันคุณภาพการศึกษาจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข 7.1.1) คูมือการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหนวยงาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที่ 4 (เอกสารหมายเลข 7.1.2)
และแฟมเอกสารประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1.3) และมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษาตามคําสั่งแตงตั้งของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1.4)
กําหนดแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 (เอกสารหมายเลข 7.1.5) และ
ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
แลกเปลี่ยน/ระดมความคิดในการทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักทะเบียนนักศึกษา สงบุคลากรเขา
รวมการประชุม/สัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.10 , เอกสารหมายเลข 7.1.6, 7.1.7) รวมทั้งเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อขอรับการตรวจประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป(SAR1 – SAR7) (เอกสาร
หมายเลข 7.1.8, 7.1.9)
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ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในโดยสงบุคลากรเขาอบรมการประกันคุณภาพการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยเพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ระดับ 4 และปการศึกษา 2549 ดําเนินการตามระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ระดับ 3
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.1.1
เอกสารหมายเลข 7.1.2
เอกสารหมายเลข 7.1.3
เอกสารหมายเลข 7.1.4
เอกสารหมายเลข 7.1.5
เอกสารหมายเลข 7.1.6
เอกสารหมายเลข 7.1.7
เอกสารหมายเลข 7.1.8
เอกสารหมายเลข 7.1.9

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.10

ขอมูลประกันคุณภาพจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย
(http://qa.bu.ac.th)
คูมือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน และ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที่ 4
แฟมเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาสํานักทะเบียน
นักศึกษา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานัก
ทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550
เอกสารการประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาไทย
โครงการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑของ สกอ. และ สมศ.
SAR1 – SAR7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (QA008) สํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2549
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน
KM ดานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทํา
SAR7(ปการศึกษา 2550) และการเตรียมความพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑของ สกอ.
ครั้งที่ 2
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จุดแข็ง
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษามี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) (KPI 7.2)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

1-2

3

≥4

ระดับคุณภาพ
1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยาง
ตอเนื่อง
2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา/
สถาบัน
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือ
การเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2549
1. รายงานการประเมินตนเอง(SAR1 - SAR6)
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2549
ปการศึกษา 2550
1. รายงานการประเมินตนเอง(SAR1 – SAR7)
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนประกันคุณภาพ สํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2550
เปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4
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ผลการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพของหนวยงานที่สอดคลองตามระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ตามรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนประกั น
คุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550(เอกสารหมายเลข 7.2.1) และตามรายงานการ
ประเมินตนเองของสํานักทะเบียนนักศึกษา(SAR1 – SAR7) (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8) เพื่อรับ
การตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งทุกปการศึกษาสําหรับบุคลากรของ
หนวยงานไดมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินหนวยงานอื่นดวย(เอกสารหมายเลข 7.2.2)
ภายหลังการตรวจประเมินเสร็จสิ้นจะแจงผลการประเมินคุณภาพใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบในที่
ประชุมและแจงใหสาธารณชนรับทราบโดยผานทางเว็บไซตของสํานักทะเบียนนักศึกษา (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 7.1.9) และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานมีการพัฒนา
ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดดําเนินการตามประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ 4 และปการศึกษา 2549 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดดําเนินการตามประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4
การประเมินตนเอง
แบบอิงเกณฑ
3

คะแนนประเมิน
แบบอิงพัฒนาการ
1

ประสิทธิผลตามแผน
1

รวมคะแนน
5.00

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.2.1
เอกสารหมายเลข 7.2.2
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.9

รายงานสรุปการดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพ
สํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2550
SAR1 – SAR7
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ(QA008) สํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2549

แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาควรจัดประชุม ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W)
7.1
7.2
รวม

1.00
1.00
2.00

สรุปผลการดําเนินงาน มาตรฐานที่ 7
สํานักทะเบียนนักศึกษา
มาตรฐานที่ 7 คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
(I)
อิงเกณฑ อิงพัฒนาการ อิงประสิทธิผล
(1-3)
(0-1)
(0-1)
3
1
1
5
3
1
1
5
คะแนนมาตรฐานที่ 7 คือ 5.00 ตรงกับระดับ ดีมาก

ผลคูณ
(WXI)
5.00
5.00
10.00

สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

37

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สมศ.
แบบบันทึกคะแนนและผลการประเมินตนเอง

รวมมาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
5.1 ระดับคุณภาพของผูบริหารระดับหนวยงาน (ขอ)
(KPI 5.1)
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัย
ผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ)
(KPI 5.2)
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ (ระดับ) (KPI 5.3)
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
(ระดับ) (KPI 5.4)
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารและ
การจัดการ (ระดับ) (KPI 5.5)
5.6 แผนการบริหารการเงินและงบประมาณ (ระดับ)
(KPI 5.6)
5.7 ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ)
(KPI 5.7)
5.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด (บาทตอคน) (KPI 5.10)

บรรลุเปาหมาย

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1 จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (KPI 4.1)

น้ําหนัก

พัฒนาการ

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้

อิงมาตรฐาน

คะแนนที่ได
คะแนน

2

1

1

4

ผลคูณ

1
1
1

4.00

คะแนนมาตรฐานที่ 4 คือ

4.00

9
1

3

1

1

5.00

5

1

1

0

1

2.00

2

1

1

0

1

2.00

2

1

2

1

1

4.00

4

1

3

1

1

5.00

5

1

3

1

1

5.00

5

1

3

1

1

5.00

5

1

3

1

1

5.00

5
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รวมมาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกัน
คุณภาพ
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอให
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(ระดับ) (KPI 7.1)
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)
(KPI 7.2)
รวมมาตรฐานที่ 7

บรรลุเปาหมาย

5.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11)
รวมมาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
6.1 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
(Professional Ethics) (ระดับ) (KPI 6.5)

น้ําหนัก

พัฒนาการ

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้

อิงมาตรฐาน

คะแนนที่ได
คะแนน

1

3

1

1

5.00

9

คะแนนมาตรฐานที่ 5 คือ

ผลคูณ

5

38.00

1
1

3

1

1

1

5.00

คะแนนมาตรฐานที่ 6 คือ

5
5.00

2
1

3

1

1

5.00

5

1

3

1

1

5.00

5

2

คะแนนมาตรฐานที่ 7 คือ

ตารางสรุปผลการประเมิน
จํานวน
คะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
แบบถวงน้ําหนัก
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
4.00
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
9
4.22
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1
5.00
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
2
5.00
รวม
13
4.38

10.00

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

สวนที่ 4
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สกอ.
4.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ ชนิดของตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและ
เกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในเปน 6 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้ ดังนี้

องคประกอบที่
1. ปรัชญา
ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ

2. การเรียนการ
สอน
3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต
นักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและ
การจัดการ

ตัวบงชี้

ชนิดของ
ตัวบงชี้

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน กระบวนการ(P)
การพัฒนากลยุ ทธ แผนดําเนินงาน และมี การกําหนดตั ว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ - P1 (ระดับ) (KPI 1.1)
1.2 ร อ ยละของการบรรลุ เ ป า หมายตามตั ว บ ง ชี้ ข องการ ผลผลิต(O)
ปฏิบัติงานที่กําหนด - O1 (KPI 1.2)
2.1 มี ก ระบวนการส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ กระบวนการ(P)
วิชาชีพของคณาจารย – P5 (ระดับ) (KPI 2.7)
-

จํานวน
ตัวบงชี้
(รวม)
2

1
-

-

-

-

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - P12
(ระดับ) (KPI 6.1)
7.1 คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขัน
ไดในระดับสากล - P13 (ขอ ) (KPI 7.1)
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน - P14
(ระดับ) (KPI 7.2)
7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู - P15 (ระดับ)
(KPI 7.3)
7.4 มีร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ - P16(ระดับ) (KPI 7.4)

กระบวนการ(P)

1

กระบวนการ(P)

7

กระบวนการ(P)
กระบวนการ(P)
กระบวนการ(P)
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องคประกอบที่

ตัวบงชี้

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย - I7 (ระดับ) (KPI 7.5)
7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา - P17 (ระดับ) (KPI 7.8)
7.7 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการถ า ยทอดตั ว บ ง ชี้ แ ละ
เปาหมายของระดับหนวยงานสูระดับบุคคล - O15 (ระดับ)
(KPI 7.9)
8. การเงินและ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
งบประมาณ
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
- P18 (ระดับ) (KPI 8.1)
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวม
กัน - P19 (ระดับ) (KPI 8.2)
9. ระบบและกลไก 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
การประกัน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา - P20 (ระดับ)
คุณภาพ
(KPI 9.1)
9.2 ระดับความสํ าเร็ จของการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายใน -O16 (ระดับ) (KPI 9.3)

ชนิดของ
ตัวบงชี้

จํานวน
ตัวบงชี้
(รวม)

ปจจัยนําเขา(I)
กระบวนการ(P)
ผลผลิต(O)

กระบวนการ(P)

2

กระบวนการ(P)
กระบวนการ(P)

2

ผลผลิต(O)

4.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สกอ.

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 1.1
มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน
ตลอดจนมี ก ระบวนการพั ฒ นา
กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ-P1 (KPI 1.1)
ชนิดตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความ
สําเร็จของการดําเนินงาน
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4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธ
ศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สํานักทะเบียนนักศึกษามีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค (เอกสาร
หมายเลข 1.1.1 (สกอ.) และแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะยาว และระยะสั้น โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.1 (สมศ.)) บุคลากรภายในหนวยงานมีการรับรู ทั้งนี้วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และแผนปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.2 (สมศ.))
2. มีการกําหนดตัวบงชี้หลัก(KPI) และตัวบงชี้(PI) ของการดําเนินงานโดยใชตัวบงชี้ของ สกอ.
(เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานของแตละแผนก (เอกสารหมายเลข 1.1.3 1.1.7(สกอ.)) และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษาและที่ประชุม
แผนกตามกําหนดการประชุมประจําป (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ ไวที่ระดับ 5 (เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

3

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 1.1.1 (สกอ.)

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)
ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก(KPI) ตัวบงชี้(PI) และ
ผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)
แผนปฏิบัติงานสํานักทะเบียนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2550
เอกสารหมายเลข 1.1.4 (สกอ.)
แผนปฏิบัติงานแผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
เอกสารหมายเลข 1.1.5 (สกอ.)
แผนปฏิบัติงานแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
เอกสารหมายเลข 1.1.6 (สกอ.)
แผนปฏิบัติงานแผนกตรวจสอบและออก
เอกสารสําคัญ
เอกสารหมายเลข 1.1.7 (สกอ.)
แผนปฏิบัติงานงานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.) กําหนดการประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา/แผนก
ประจําป 2550
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.1 (สมศ.) แผนกลยุทธพัฒนาสํานักทะเบียนนักศึกษา
(2547-2550)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.2 (สมศ.) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2547-2550

จุดแข็ง
1. สํานักทะเบียนนักศึกษามีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และมีการทบทวน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน รวมทั้งดําเนินการใหบุคลากรทุก
ระดับและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบทั่วกัน
2. สํานักทะเบียนนักศึกษาจัดทําแผนดําเนินงานอยางชัดเจน กําหนดตัวบงชี้หลัก(KPI)และตัวบงชี้
(PI) ที่ใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด-O1 (KPI 1.2)
ผลผลิต

ชนิดตัวบงชี้

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74

บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89

บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ
รอยละ 100 (เอกสารหมายเลข 1.2.1 (สกอ.))
ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 1.2.1

รายการ (ตามเกณฑ สกอ. )
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผล
เปาหมาย

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

ปการศึกษา
2550
15
15

รอยละ

100

รอยละ

100

หนวย

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ที่บรรลุเปาหมาย
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด

การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ไวที่รอยละ 100 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

3
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หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 1.2.1 (สกอ.)

แผนการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก(KPI) ตัวบงชี้(PI)และ
ผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 2.1
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย-P5 (KPI 2.7) เหมือนกับสมศ.ตัวบงชี้ที่ 6.5 หนา 29
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 6.1
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม-P12 (KPI 6.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลการดําเนินงานผานระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได โดยมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนการเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักทะเบียน
นักศึกษา ปการศึกษา 2550 (เอกสารหมายเลข 6.1.1 (สกอ.))
2. มีการเขารวมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลอง
กับแผนงาน เชน การอนุรักษประเพณีไทย โครงการจริยธรรม และโครงการอื่นๆ ซึ่งไดมีการเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํานั กทะเบีย นนัก ศึกษากํ าหนดเป าหมายของตั วบ งชี้ที่ 6.1 มี ระบบและกลไกในการทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไวที่ระดับ 2 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 6.1.1 (สกอ.)

แผนการเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2550
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก(KPI) ตัวบงชี้(PI)และ
ผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ) รายงานสรุปการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550

จุดแข็ง
มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
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แนวทางการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 7.1
คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล –
P13 (KPI 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ขอ
1. คณะกรรมการระดับหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
หนวยงาน
2. คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการระดับหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการระดับหนวยงาน
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม
4. คณะกรรมการระดับหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของผูอํานวยการและผูบริหารหนวยงาน
ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. คณะกรรมการระดั บ หน ว ยงานมี ก ารดํ า เนิ น งานโดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลและส ง เสริ ม การ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

มีการดําเนินการ 4 ขอ

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของสํานักทะเบียนนักศึกษา เชน การจัดทําแผนกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา การเขารวม
จัดทําและใหขอเสนอแนะในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานตางๆ ในการประชุมคณะผูบริหารสํานักทะเบียน
นักศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.1 (สมศ.))
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2. มี ก ารประชุ ม คณะผู บ ริ ห ารสํานั ก ทะเบีย นนั ก ศึ ก ษาตามกํ า หนดการร อ ยละ 90 โดยมี ก ารส ง
เอกสารรายงานการประชุมกอนวันประชุม 7 วันทําการ และผูที่เกี่ยวของเขาประชุมครบถวน (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 5.1.2 - 5.1.3 (สมศ.)) เพื่ อ พิจ ารณาทบทวนหลั กเกณฑ ก ารปฏิบั ติ ง านและแจ ง ให
บุคลากรรับทราบทาง e-mail (เอกสารหมายเลข 7.1.1 (สกอ.)) รวมทั้งมุงเนนใหบุคลากรมีสวนรวมเสนอ
ความคิดเห็นในการพัฒนางานและสงเสริมการทํางานเปนทีมโดยกําหนดกลุมงานตางๆ และจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําป เชน กลุมสํารวจขอมูลสํานักทะเบียนนักศึกษา(เอกสารหมายเลข 7.1.2 (สกอ.)) กลุมสงเสริม
ความรูสํานักทะเบียนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.1.3 (สกอ.)) และกลุมเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา
(เอกสารหมายเลข 7.1.4 (สกอ.))
3. คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษามากกวาปละ 2 ครั้ง โดยจัดประชุมบุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาและมีการประชุม
แผนกตางๆ ของหนวยงานตามกําหนดการประชุมประจําป (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.))
เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรแจงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน และรวมกันเสนอความคิดเห็นใน
การแกไขปญหา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.5 – 5.1.12(สมศ.))
4. สํานักทะเบียนนักศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาสรุปไดวาคณะผูบริหารประพฤติตัวเหมาะสมมีลักษณะความเปนผูนําแตมีจุดบกพรองและ
ข อ ผิ ด พลาดที่ ต อ งแก ไ ขบ า งและได รั บ การยอมรั บ จากผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาพอสมควร (อ างอิ ง ตามเอกสาร
หมายเลข 5.1.13 (สมศ))
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.1 คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา ใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและดําเนินการผานได 5 ขอ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2
(สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.1.1 (สกอ.)
เอกสารหมายเลข 7.1.2 (สกอ.)
เอกสารหมายเลข 7.1.3 (สกอ.)

บันทึกแจงขอมูลการปฏิบัติงานทาง e-mail
แผนปฏิบัติงานกลุมสํารวจขอมูลสํานักทะเบียนนักศึกษา
แผนปฏิบัติงานกลุมสงเสริมความรูสํานักทะเบียนนักศึกษา
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เอกสารหมายเลข 7.1.4 (สกอ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.1 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.2 (สมศ.)

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.5 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.7 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.8 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.9 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.10 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.11 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.12 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.13 (สมศ.)

แผนปฏิบัติงานกลุมเว็บไซตสํานักทะเบียน
นักศึกษา
ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก(KPI) ตัวบงชี้(PI) และ
ผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
กําหนดการประชุมคณะผูบริหารสํานักทะเบียน
นักศึกษาประจําป 2550
บันทึกการรับรายงานการประชุมและเขารวม
ประชุมคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
ประจําป 2550
รายงานการประชุมคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
กําหนดการประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา/แผนก
ประจําป 2550
บันทึกการรับรายงานการประชุมและเขารวม
ประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา
รายงานการประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา
บันทึกการรับรายงานการประชุมและเขารวม
ประชุมแผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
รายงานการประชุมแผนกทะเบียนนักศึกษา
กลวยน้ําไท
บันทึกการรับรายงานการประชุมและเขารวม
ประชุมแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
รายงานการประชุมแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
บันทึกการรับรายงานการประชุมและเขารวม
ประชุมแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
รายงานการประชุมแผนกตรวจสอบและ
ออกเอกสารสําคัญ
สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นบุคลากร เรือ่ ง
การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารสํานักทะเบียน
นักศึกษา
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จุดแข็ง
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีวิสัยทัศนสะทอนถึง นโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสู
เป า หมายของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม เน น การกระจายอํ า นาจ โปร ง ใส
ตรวจสอบได

ตัวบงชี้ที่ 7.2
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน – P14 (KPI 7.2)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับใน
หนวยงาน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตาม
แผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได เชน มีหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับหนวยงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข
7.2.1 (สกอ.))
2. คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา ดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน มีการจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติ มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ(KPI) และมีการติดตามผลสัมฤทธิ์
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการ มีรายงานผลการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากรทุกระดับตามหลักเกณฑมหาวิทยาลัย มีการบริหารงบประมาณอยางโปรงใส
และมีการตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.))

50
3. มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
ชัดเจนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.2.3 – 7.2.4 (สกอ.)) นอกจากนั้น กลุมสํารวจ
ขอมูลสํานักทะเบียนนักศึกษาไดทําการสํารวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา สรุ ป ว า คณะผู บ ริ ห ารประพฤติ ตั ว เหมาะสม มี ลั ก ษณะความเป น ผู นํ า แต มี
จุดบกพรองและขอผิดพลาดที่ตองแกไขบาง และไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาพอสมควร (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 5.1.13 (สมศ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน ไวที่ระดับ 3 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.2.1 (สกอ.)

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูบริหารระดับ
หนวยงาน (ดูที่ฝายบุคลากร)
เอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.)
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน (ดูที่แผนกตรวจสอบกิจการ)
เอกสารหมายเลข 7.2.3 (สกอ.)
แบบพิจารณาประเมินผลงานของผูอํานวยการ/
ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงเทียบเทาสายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารหมายเลข 7.2.4 (สกอ.)
แบบพิจารณาประเมินผลงานของหัวหนาแผนก
หรือตําแหนงเทียบเทาสายสนับสนุนวิชาการ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI) และ
ผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.13 (สมศ.) สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นบุคลากร เรือ่ ง
การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา

จุดแข็ง
1. มีเกณฑการคัดเลือกผูบริหารระดับหนวยงานทุกตําแหนงอยางเปนระบบชัดเจน
2. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความสามารถในการบริหารงบประมาณอยางสมดุล และการ
บริหารการใชทรัพยากรตางๆ ของหนวยงานและมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด

51
ตัวบงชี้ที่ 7.3
มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู- P15 (KPI 7.3)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมิน ไปปรับ ใชในการพั ฒนากระบวนการจัด การความรู ใหเ ปน สวนหนึ่ง ของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สํ านั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู ข องสํ านั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.1(สมศ.)) และไดจัดทําแผนการจัดการความรูสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2550 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.2(สมศ.))
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูที่กําหนดไว และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 50 เชน โครงการมุมความรู กิจกรรม CoPs ภายในและภายนอกหนวยงาน (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 5.2.3 - 5.2.6(สมศ.)) และสงบุคลากรเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการ
จัดการความรู เพื่อใหแนวคิดและวิธีการในการจัดการความรูในหนวยงาน ไดแก โครงการสัมมนาเรื่อง
Knowledge Sharing เรียนรูรวมกันสรรคสรางความรูใหม โครงการสัมมนาเรื่องประสบการณความสําเร็จใน
การทํางาน โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการความรูในงานบริการนักศึกษา
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องการจัดทํา SAR7 (ปการศึกษา 2550) และ
การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑของ สกอ. ครั้งที่ 2 การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “เสวนาประสาพี่นอง : มองไกล...ในงานทะเบียนกลาง” การเสวนาเรื่อง การจัดการความรู (KM) :
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในการประชุมวิชาการ “รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาไทย ประจําป 2550” (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.7 - 5.2.12 (สมศ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู
ไวที่ระดับ 2 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.1(สมศ.) ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
สํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.2(สมศ.) แผนการจัดการความรู สํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2550
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.3(สมศ.) สรุปผลการดําเนินงานโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู
เลาสูกันฟง” สํานักทะเบียนนักศึกษา
(กิจกรรม CoPs ภายในหนวยงาน)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.4(สมศ.) รายงานการประชุมกับแผนกบริการสารสนเทศ
สํานักหอสมุด (กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.5(สมศ.) รายงานการประชุมกับฝายรับสมัครนักศึกษา
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.6(สมศ.) รายงานการประชุมกับคณะวิศวกรรมศาสตร
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.7(สมศ.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Knowledge Sharing
เรียนรูรวมกันสรรคสรางความรูใหม
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.8(สมศ.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประสบการณ
ความสําเร็จในการทํางานฝายการคลัง
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.9(สมศ.) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการ
ความรูในงานบริการนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.10(สมศ.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน
KM ดานประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง การจัดทํา SAR7 (ปการศึกษา 2550)
และการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามเกณฑของ สกอ. ครั้งที่ 2
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.11(สมศ.) โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เสวนาประสาพี่นอง
: มองไกล...ในงานทะเบียนกลาง”
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.12(สมศ.) การเสวนาเรื่อง การจัดการความรู (KM) :
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในการ
ประชุมวิชาการ “รวมพลังเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาไทย ประจําป 2550”
จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดรวบรวมขอมูลการประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการความรูเรื่องตางๆ
ใหบุคลากรทุกคนรับทราบ และเก็บรวบรวมหลักฐานที่จําเปนในการจัดการความรูของหนวยงานสําหรับการ
ประกันคุณภาพ
แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมเกี่ยวกับการจัดการความรูในการปฏิบัติงาน
ตางๆ ของหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 7.4

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบคุ ลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ-P16 (KPI 7.4)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและ/หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ
สรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ และกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีขึ้น
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ และสํานักทะเบียนนักศึกษาดําเนินงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด(เอกสารหมายเลข
7.4.1 (สกอ.))
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ
รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.4.2
(สกอ.) อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.7 – 5.2.9 และ 5.2.11 (สมศ))
3. มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน ระเบียบการจัดสวัสดิการเพื่อใหบุคลากรทํางานได
อยางมีความสุข (เอกสารหมายเลข 7.4.3 (สกอ.))
4. มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน นโยบายการใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโทของ
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 7.4.4 (สกอ.) รายงานการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น (อางอิงตามเอกสารหมายเลข
7.2.1 (สกอ.))
5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ เชน รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ (เอกสารหมายเลข 7.4.5 (สกอ.) และ 7.4.6 (สกอ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษากํ า หนดเป า หมายของตั ว บ ง ชี้ ที่ 7.4 มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไวที่ระดับ 4 (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3
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หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.4.1 (สกอ.)

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ดูที่ฝายบุคลากร)
เอกสารหมายเลข 7.4.2 (สกอ.)
เอกสารการสัมมนาผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ 10 เรือ่ ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
เอกสารหมายเลข 7.4.3 (สกอ.)
ระเบียบสวัสดิการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับ
บุคลากรทุกระดับ (ดูที่ MyBU)
เอกสารหมายเลข 7.4.4 (สกอ.)
ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องการใหทนุ ศึกษาขั้น
ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพแกบคุ ลากรของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไมใชอาจารยผูสอน
เอกสารหมายเลข 7.4.5 (สกอ.)
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
(ดูที่สํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล)
เอกสารหมายเลข 7.4.6 (สกอ.)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 (สกอ.) หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูบริหารระดับ
หนวยงาน (ดูที่ฝายบุคลากร)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.7 (สมศ.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง knowledge Sharing
เรียนรูร วมกันสรรคสรางความรูใหม
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.8 (สมศ.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประสบการณ
ความสําเร็จในการทํางานฝายการคลัง
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.9 (สมศ.) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู
ในงานบริการนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.11 (สมศ.) โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เสวนาประสาพี่นอง
: มองไกล...ในงานทะเบียนกลาง”
(กิจกรรม CoPs ภายนอกหนวยงาน)

จุดแข็ง
มีการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 7.5

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน และ
การวิจัย-I7 (KPI 7.5)
ชนิดของตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.1
(สมศ.)) เชน กําหนดนโยบายพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวในแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยและแผน
กลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยมีศูนยคอมพิวเตอรเปนผูรับผิดชอบ และสํานักทะเบียนนักศึกษา
เชื่อมโยงมาเพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับฐานขอมูล
นักศึกษา(เอกสารหมายเลข 7.5.1 (สกอ.)) และฐานขอมูลหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 7.5.2 (สกอ.))
รวมทั้งการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษาทางอินเทอรเน็ตในเว็บไซตมหาวิทยาลัย เชน การลงทะเบียน
เรียน การเพิกถอนวิชา การแกไขขอมูลสวนตัว การแจงจบการศึกษา การตรวจสอบการแจงจบการศึกษา
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต การตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต กระดานสนทนา การลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา
เปนตน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.4 – 5.5.11, 5.5.13(สมศ.))
3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล เชน แฟมบันทึกการบํารุงรักษา วิธีการและ
ขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล เชน การกําหนด Password ในการเขาสูโปรแกรมตางๆ
การ Back up ขอมูลนักศึกษาในระบบ Scan และมีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมและขอมูล
ต า งๆ ในขณะปฏิ บั ติ ง าน โดยบุ ค ลากร และเมื่ อ พบป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านจะประสานงานให ศู น ย
คอมพิวเตอรดําเนินการแกไข โดยสงแบบฟอรมแกไข/ปรับปรุง/เพิ่มโปรแกรมดวยระบบ e-Form (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 5.5.3 (สมศ.))
4. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการใหบริการทางอินเทอรเน็ต ซึ่งสรุปวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการแกไขขอมูลสวนตัวมากที่สุด (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.12(สมศ.))
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5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลสํานักทะเบียนนักศึกษา และ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับฐานขอมูลนักศึกษาและฐานขอมูลหลักสูตรในปถัดไป
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา ไวที่ระดับ 5 (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3
หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.5.1(สกอ.)
เอกสารหมายเลข 7.5.2(สกอ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.1 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.3 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.4 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.5 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.6 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.7 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.8 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.9 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.10 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.11 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.12 (สมศ.)

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.13 (สมศ.)

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3
แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับฐานขอมูลนักศึกษา
แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับฐานขอมูลหลักสูตร
ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
โปรแกรมคอมพิวเตอรสํานักทะเบียนนักศึกษา
แบบฟอรมแกไข/ปรับปรุง/เพิ่มโปรแกรม
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการเพิกถอนวิชาทางอินเทอรเน็ต
โปรแกรมการแกไขขอมูลสวนตัวทาง
อินเทอรเน็ต
โปรแกรมการแจงจบการศึกษาทางอินเตอรเน็ต
โปรแกรมตรวจสอบการแจงจบการศึกษาทาง
อินเทอรเน็ต
โปรแกรมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทาง
อินเทอรเน็ต
โปรแกรมการตรวจสอบที่นั่งบัณฑิตทางอินเทอรเน็ต
กระดานสนทนา (Web board)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของนักศึกษา เรื่องการบริการงาน
ทะเบียนนักศึกษา
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาทาง
อินเทอรเน็ต
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จุดแข็ง
มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการประเมินประสิทธิภาพในการใช
ระบบฐานขอมูล และมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
แนวทางสงเสริม
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
และประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 7.6

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา –P17 (KPI 7.8)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารหนวยงานและ
ตัวแทนที่รับ ผิดชอบพัน ธกิจหลั กของหนว ยงานรวมเปนคณะกรรมการ หรื อคณะทํางานโดย
ผูบริหารหนวยงานตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยพิจารณาตัวแทน
จากแตละแผนกใหทําหนาที่ในการรวบรวม วิเคราะห จัดลําดับ และกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน (เอกสารหมายเลข 7.6.1 (สกอ.))
2. มีการสงบุคลากรเขารวมอบรมการจัดการความรูเรื่อง การสรางคุณคาเพื่อนําไปสูความยั่งยืนของ
องคกรดวยการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดโดยฝายการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550(เอกสารหมายเลข
7.6.2 (สกอ.)) เพื่อใหบุคลากรภายในสํานักทะเบียนนักศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของหนวยงาน สามารถระบุความเสี่ยงที่สําคัญ และการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันและ
ลดความเสี่ยง เปนการใหความรูและทําความเขาใจถึงการกําหนดปจจัยเสี่ยง และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา ไวที่ระดับ 1 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.6.1 (สกอ.)

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.6.2 (สกอ.)
โครงการฝ ก อบรมการจั ด การความรู เ รื่ อ ง การสร า ง
คุ ณ ค า เพื่ อ นํ า ไปสู ค วามยั่ ง ยื น ขององค ก รด ว ยการ
บริหารความเสี่ยง
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.

แนวทางการดําเนินงานตอ
สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน เพื่อลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 7.7

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
หนวยงานสูระดับบุคคล-O15 (KPI 7.9)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับแผนก โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงาน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับแผนก
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ
ตางๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลภายในตามภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 7.7.1 (สกอ.))
2. มีการกําหนดแผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษาตามรอบการ
ประเมินของ สกอ. ทุก 1 ป (เอกสารหมายเลข 7.7.1 (สกอ.))
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา (เอกสารหมายเลข
7.7.1 (สกอ.))
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การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับหนวยงานสูระดับบุคคล ไวที่ระดับ 3 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2
(สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 7.7.1 (สกอ.)

แผนประเมินผลการปฏิบัติงานสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 8.1
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ-P18 (KPI 8.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงิน ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สํานักทะเบียนนักศึกษามีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
และเปนไปตามเปาหมายของแผนกลยุทธ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.6.2 (สมศ.))
2. มีแนวทางของมหาวิทยาลัยในการจัดทํางบประมาณประจําป แผนการจัดสรร และการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมีหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยติดตามการใช
จายเงินใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน โดยสํานักทะเบียนนักศึกษาไดจัดทําสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับงบประมาณเพื่อประเมินผลการใชจายเงินประจําป (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.6.2(สมศ.)
และ 5.6.3 (สมศ.))
3. มีการใชระบบฐานขอมูล MEIS ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ซึ่งเกี่ยวของกับการเบิกจาย
วัสดุ การอนุมัติซื้อ การอนุมัติซอม ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของสํานักทะเบียนนักศึกษาได (เอกสารหมายเลข 8.1.1(สกอ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ไวที่ระดับ 3 (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.))
การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
1
หลักฐานอางอิง
เอกสารหมายเลข 8.1.1 (สกอ.)

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

รายงานสรุปการเบิกวัสดุ สํานักทะเบียนนักศึกษา
(1 มิถุนายน 2550 – 15 กุมภาพันธ 2551)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.6.2 (สมศ.) สรุปการจัดทํางบประมาณ ประจําปการศึกษา
2550
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.6.3 (สมศ.) ตารางสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2550
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จุดแข็ง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหถูกตองเปนระบบ
และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 8.2
ชนิดของตัวบงชี้

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน-P19
(KPI 8.2) เหมือนกับสมศ.ตัวบงชี้ที่ 5.4 หนา 18
กระบวนการ

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 9.1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา-P20 (KPI 9.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานักทะเบียนนักศึกษา เชน ขอมูลประกันคุณภาพจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.1
(สมศ.)) คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฉบับที่ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.2 (สมศ.)) แฟมเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาสํานักทะเบียน
นักศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 (สมศ.)) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ ริหารสูงสุดของสํานักทะเบียนนักศึกษา ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน หนวยงาน
เชน มีการกําหนด ทบทวน แผนดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.5 (สมศ.)) โดยการมีสวนรวมพิจารณา แนะนํา และใหการรับรองในที่
ประชุม จากนัน้ คณะผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน นํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ และเปาหมายของแตละตัว
บงชี้ ไปใชในการกําหนดกลยุทธ รวมทั้งนําไปใชกํากับ ติดตาม ประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดย
เทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดย
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถ ว น ทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 (สมศ.))
การบรรลุเปาหมาย
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไวที่ระดับ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2
(สกอ.))
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การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
2

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

หลักฐานอางอิง
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.1 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.2 (สมศ.)

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.5 (สมศ.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 (สมศ.)

ตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) ตัวบงชี้ (PI)
และผลดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ สกอ.
ขอมูลการประกันคุณภาพจากเว็บไซต
มหาวิทยาลัย (http://qa.bu.ac.th)
คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน
และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฉบับที่ 4
แฟมเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักทะเบียนนักศึกษา
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2550
SAR1 – SAR7

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบงชี้

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน –O16
(KPI 9.3) เหมือนกับสมศ.ตัวบงชี้ที่ 7.2 หนา 34
ผลผลิต

การประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ.
3

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
3

สวนที่ 5
สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตารางที่ ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
บรรลุ
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
คะแนน
ตัวบงชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ
เปาหมาย1
ประเมิน
หมายเหตุ
√ =บรรลุ
คุณภาพ
(%หรือ
×=ไมบรรลุ (เกณฑ สกอ.)
ตัวหาร
สัดสวน)
ตัวบงชี้ที่ 1.1
(KPI 1.1)

5

ตัวบงชี้ที่ 1.2
(KPI 1.2)

รอยละ 90

ตัวบงชี้ที่ 2.1
(KPI 2.7)
ตัวบงชี้ที่ 6.1
(KPI 6.1)
ตัวบงชี้ที่ 7.1
(KPI 7.1)
ตัวบงชี้ที่ 7.2
(KPI 7.2)
ตัวบงชี้ที่ 7.3
(KPI 7.3)
ตัวบงชี้ที่ 7.4
(KPI 7.4)
ตัวบงชี้ที่ 7.5
(KPI 7.5)
ตัวบงชี้ที่ 7.6
(KPI 7.8)
ตัวบงชี้ที่ 7.7
(KPI 7.9)
ตัวบงชี้ที่ 8.1
(KPI 8.1)
ตัวบงชี้ที่ 8.2
(KPI 8.2)
ตัวบงชี้ที่ 9.1
(KPI 9.1)
ตัวบงชี้ที่ 9.2
(KPI 9.3)

5

1

5

√

2

√

3

5

√

3

2

2

√

1

5

5

√

3

3

3

√

2

2

2

√

1

4

5

√

3

5

5

√

3

1

1

√

1

3

3

√

1

3

3

√

1

3

3

√

2

4

4

√

2

4

4

√

3

15

รอยละ 100

15

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ เชน ระบุเปนคารอยละ
หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน

สวนที่ 6
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาของสํานักทะเบียนนักศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2550 เฉลี่ยตามองค ประกอบของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 2.07 หรือการดําเนินงานของสํานักทะเบียนนักศึกษาได
คุณภาพอยูในระดับดี
สรุปจุดที่ควรพัฒนา
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะพัฒนาหนวยงานภายในระยะเวลาเรงดวน โดยมุงเนนการ
ใหบริการงานทะเบียนที่สะดวกรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพหนวยงาน ดังนี้
1. จัดทําระบบการขอหลักฐานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มชองทางใหบริการที่สะดวก
และรวดเร็ว
2. จั ด ทํ า ระบบออกใบนั ด ติ ด ตามเรื่ อ งด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร กรณี ที่ มี ก ารนั ด หมายให
นักศึกษาติดตามฟงผลขามวัน
3. ใหบริการสืบคนขอมูลศิษยเกาที่เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยเชื่อมโยงฐานขอมูล
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยจากแผนกศิษยเกาสัมพันธ
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูและการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวยพัฒนาหนวยงานใหมีความกาวหนา
5. จัดทําแผนการปฏิบัติงานที่ครบถวนทุกดาน และใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย
ตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
6. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีความรวมมือ ประสานและสรางความรวมมือกับคณะและ
หนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ตลอดจนมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางตอเนื่อง
7. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านปกติ ข อง
บุคลากร
นอกจากนั้น สํานักทะเบียนนักศึกษาจะพัฒนาหนวยงานภายในระยะเวลา 3 – 5 ป
โดยมุ ง เน น การให บ ริ ก ารงานทะเบี ย นที่ ส ะดวกรวดเร็ ว การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร และการจั ด ทํ า
ฐานขอมูลองคความรูของสํานักทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สงเขารวมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ
การจัดทําเว็บไซตในระดับสูง เพื่อพัฒนาเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษาใหดียิ่งขึ้น
2. จัดทําระบบใหบริการตรวจสอบขอมูลผลการศึกษาของนักศึกษารายบุคคลในเว็บไซตสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา
3. จัดทําฐานขอมูลความรูงานทะเบียนนักศึกษาในเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา เพื่อเปน
องคความรูสําหรับศึกษาและปฏิบัติงานของบุคลากรปจจุบันและในอนาคต

ภาคผนวก
ตารางขอมูลพื้นฐาน

ตารางที่ ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบ
คุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา
3
3/1 = 3

กระบวนการ

ผลผลิต

2
3
1
3,2,1,3,1
1,2
2
21/11 = 1.81

3
1
3
7/3 = 2.33

รวม
5/2 = 2.5
3/1 = 3
1/1 = 1
14/7 = 2
3/2 = 1.5
5/2 = 2.5
31/15 = 2.07

ผลการประเมิน
≤1.50การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก

หมายเหตุ

ดี
ดีมาก
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
ดี
ดี
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ตารางที่ ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบ
คุณภาพ

ปจจัยนําเขา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก 3

มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ

ผลการประเมิน
≤1.50การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก

3

กระบวนการ
2,3,3
2,3,1
1,2,2
1
1
21

ผลผลิต

รวม

3,1,3

29/13 = 2.23

ดี

7

1/1 = 1
1/1 = 1
31/15 = 2.07

ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ดี

หมายเหตุ
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