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คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 11/1 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ที่
แสดงผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 11 องคประกอบ โดยพัฒนาจากเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 เกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษารอบสามของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (สมศ.) และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนขอมูลที่สําคัญในการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เอกสารฉบับนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา อยางตอเนื่องใน
การมีสวนรวมที่สําคัญตอการสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานสายวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค ซึ่งได
เนนการศึกษาสรางสรรค โอกาสสรางสรรค และสิ่งแวดลอมสรางสรรค โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน การจัดโครงการ และสงเสริมการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหเปน คนดี มีความรูความสามารถและมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง มีจิตวิญญาณ
การเปนผูประกอบการเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเองของ
หนวยงานครั้งนี้ยังสะทอนการบริหารงานที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และการรวมกันทํางานอยางมีความสุข
ของบุคลากรในหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะตางๆ ที่จะ
ไดรับจากทานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะชวยใหสํานักทะเบียนนักศึกษาไดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณในการ
มีสวนรวมที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานเปนอยางยิ่ง
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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของสํานักทะเบียนนักศึกษา

บทนํา
1.1 โครงรางองคกร (OP) ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
1. ลักษณะหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่สังกัดสายกิจการนักศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2505 ใช
ชื่อครั้งแรกวา “แผนกทะเบียน” มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหมและงานทะเบียนนักศึกษา
และในป พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเปน “ฝายรับสมัครนักศึกษาและทะเบียน” เพื่อใหสอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ
จากนั้นป พ.ศ.2526 จึงเปลี่ยนชื่อเปน “ฝายรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา” และไดแบงโครงสรางงานภายในให
มีหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบ 2 แผนกคือ นายทะเบียนภาคปกติ และนายทะเบียนภาคค่ํา ซึ่งมีตําแหนงเทียบ
เทาหัวหนาแผนกทะเบียน ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดเปดวิทยาเขตรังสิต จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงานภายใน เพื่อใหเหมาะสมจึงไดเปลี่ยนชื่อทั้ง 2 แผนกเปน หัวหนาแผนกทะเบียนรังสิต และหัวหนา
แผนกทะเบียนกลวยน้ําไท ป พ.ศ. 2531 ไดเพิ่มหนวยงานภายในอีก 1 แผนก คือ แผนกรับสมัครนักศึกษา
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหม เพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคตโดย แบงเปน 2 หนวยงานใหม คือ ฝายรับสมัครนักศึกษา และสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยมี
ผูอํานวยการเปนผูดูแลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน สํานักทะเบียนนักศึกษาใหบริการทั้งวิทยาเขต
กลวยน้ําไท และวิทยาเขตรังสิต ไดแบงงานเปน 3 แผนก ประกอบดวย แผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
แผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต และแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ โดยมีหัวหนาแผนกเปนผูรบั ผิดชอบ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ
ก. สภาพแวดลอมองคกร
1) ผลิตภัณฑที่ใหบริการ
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีหนาที่หลักในการใหบริการขอมูลงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผูสําเร็จ
การศึกษา ออกหลักฐานการศึกษา และจัดทําใบปริญญาบัตร ตลอดจนใหบริการขอมูลงานทะเบียนกับ
ศิษยเกา อาจารย สถานประกอบการและผูป กครอง
2) บทบาทและทิศทางของหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความมุงหวังที่จะเปนสํานักทะเบียนนักศึกษาตนแบบ
ในการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษา มุงสูความเปนเลิศในดานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ดังนั้นจึงให
ความสําคัญกับงานบริการ ขอมูลงานทะเบียนที่ถูกตองทันสมัยและการบริการที่ไดรับความสะดวกรวดเร็วทัน
ตอการใชงาน
วิสัยทัศน
มุงมั่นที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการและปรับปรุงระบบขอมูล เพื่อใหขอ มูล
ถูกตอง ทันสมัย และรวดเร็วทันตอการใชงาน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานทะเบียนใหสมบูรณและทันสมัย
2. ปรับปรุงระบบขอมูลการบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาใหถูกตอง รวดเร็วและเปน
ปจจุบัน สามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได
3. ขยายความรวมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกัน
4. พัฒนาบุคลากรโดยการสงเสริมใหไดเรียนรูเพิ่มเติมเพือ่ พัฒนาหนวยงานใหกาวหนา
1

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการดานงานลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต
2. เพื่อใหบริการขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาแกคณาจารยและนักศึกษา
3. เพื่อดูแลและเก็บรักษาเอกสารประวัติการศึกษาของนักศึกษา
4. เพื่อบริการออกหลักฐานการศึกษาและออกเอกสารสําคัญตางๆ ใหนักศึกษา
สมรรถนะหลักของหนวยงาน
เปนแหลงขอมูลงานทะเบียนนักศึกษาทุกหลักสูตร ฐานขอมูลหลักสูตรการศึกษาของคณะตางๆ สถิติที่
เกี่ยวของกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับทุกหนวยงานที่เกีย่ วของ
ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบตั ิงาน
คุณวุฒิ
รายชื่อแผนก
รวม
อาจารย
เจาหนาที่
1.
2.
3.
4.
5.

โท
1
3
4
3
6
17

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา
หัวหนาแผนก
บุคลากรแผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท
บุคลากรแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต
บุคลากรแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
รวม
อายุ

อายุต่ํากวา 45 ป
อายุ 45 ปขึ้นไป

อายุงานนอยกวา 15 ป
อายุงาน 15 ปขึ้นไป

ตรี
5
5
6
16

ปวช
1
1

1
3
9
9
12
34

35

จํานวน
16
18
3
31

อายุต ่ํากวา 45 ป

30
25

อายุ 45 ป ขึ้นไป

20
15

อายุงานนอยกวา
15 ป

10

อายุงาน 15
ป ขึ้นไป

5
0

จํานวน

สํานักทะเบียนนักศึกษาไดนําคานิยมองคกร ของมหาวิทยาลัย 6 ขอ ไดแกความคิดสรางสรรค
คุณภาพและความเปนมืออาชีพ ความเปนสากล ความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนผูนําอยูแนวหนา การมีจิต
วิญญาณของความเปนผูประกอบการ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจถึงบทบาท
หนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีจิตวิญญาณของการใหบริการที่ดี ตลอดจนการไดรับโอกาสใน
การมีสวนรวมเสนอแนะความคิดเห็นในการเปนคณะกรรมการกลุมงานตางๆ ของหนวยงาน เพื่อรวมวางแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู และการประกันคุณภาพของ
หนวยงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตระหนักความสําคัญของบุคลากร โดยกําหนดสวัสดิการในดานตางๆ ขึ้น
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร เชน เงินชวยเหลืองานศพในกรณีที่บุคลากร หรือ พอ/แม/สามี/ภรรยา
ของบุคลากรถึงแกกรรม สวัสดิการในการเยี่ยมกรณีเจ็บปวย คลอดบุตร การสรรหาและใหรางวัลกับบุคลากร
ดีเดนประจําป การตรวจสุขภาพประจําป ทุนการศึกษาใหบุคลากร นองและบุตร การใหบําเหน็จและคา
รักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรที่เขาทํางานกอนป 2540 เปนตน
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3) สภาพแวดลอมพื้นฐาน
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีสํานักงานตั้งอยูทงั้ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกลวยน้ําไท อยูที่อาคาร 2
ชั้น 1 และวิทยาเขตรังสิต อยูที่กลุมอาคาร BU Landmark อาคาร 14 มีสํานักงานอยูชั้นใตดินและเคานเตอรใน
การใหบริการที่บริเวณโถงชัน้ 1 บุคลากรทุกคนจะมีเครื่องคอมพิวเตอรไวสําหรับใชงาน เครื่องโทรสาร
โทรศัพท เครื่องพิมพเอกสารในระบบตางๆ สําหรับรองรับการใชงานและการบริการ ตูเก็บแฟมประวัติ เครื่อง
สแกนเอกสารสําหรับจัดเก็บเอกสารสําคัญ ผาน web browser เครื่องกดบัตรคิวสําหรับจัดลําดับการใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรหนาสํานักงานเพื่อบริการนักศึกษา เผยแพรขอ มูลงานทะเบียนผานเว็บไซต
http://recordsoffice.bu.ac.th/ ทําใหการติดตองานของทั้ง 2 วิทยาเขตมีความสะดวกขึ้น
4) กฎระเบียบ
การดําเนินงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา จะยึดแนวทางการบริหารงานตามนโยบาย ระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. ใหบริการนักศึกษาทุกระดับ โดยยึดขอบังคับระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
3. ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตามหลักสูตรของคณะตาง ๆ ที่ไดรับอนุมตั ิจาก
สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. ความสัมพันธระดับองคกร
1) โครงสรางของสํานักทะเบียนนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา

หัวหนาแผนก
ทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท

หัวหนาแผนก
ทะเบียนนักศึกษารังสิต

อาจารย

อาจารย

หัวหนาแผนก
ตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ
อาจารย

โครงสรางการบริหารงานของสํานักทะเบียนนักศึกษามีผูอํานวยการ และหัวหนาแผนกเปน
ผูบริหารหนวยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา จะทําการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง สวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากร จะทําเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาพรอมแบบฟอรม สว.002 และสว.003 โดยผูบริหารหนวยงาน และตัวแทน
การประเมินที่มาจากการเลือกตั้ง สําหรับการประเมินผูบริหารหนวยงาน ใชการประเมินแบบ 360 องศา
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2) ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสว นไดสวนเสีย
1. นักศึกษาปจจุบัน
2. ศิษยเกา
3. ผูบริหาร
4. คณะวิชา
5. หนวยงานสนับสนุน
6. ผูปกครอง
7. สถานประกอบการ
(รัฐ/เอกชน)

ความคาดหวัง

การสนับสนุนของหนวยงาน

การบริการที่สะดวกรวดเร็ว ขอมูลถูกตอง
ไดรับบริการดานหลักฐานการศึกษาที่รวดเร็ว
ขอมูลที่ใชสําหรับการตัดสินใจ
ขอมูลที่เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน
ขอมูลที่เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน
นักศึกษาไดรับการดูแลและเอาใจใส
เปนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจริง
ตามหลักสูตร

ปรับปรุงงานในรูปแบบ One Stop Service
จัดเก็บเอกสารสําคัญผาน web browser
จัดทําสถิติตามความตองการของผูบริหาร
จัดทํารายงานสถิติทุกภาคการศึกษา
จัดทํารายงานสถิติทุกภาคการศึกษา
ใหบริการขอมูลของนักศึกษา
การใหบริการตรวจสอบคุณวุฒิ

3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ
ผูสงมอบ
นักศึกษา
ศิษยเกา
ผูปกครอง
สถานประกอบการ
คูความรวมมือ
หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
สํานักทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
เครือขายงานทะเบียนทั่ว
ประเทศ

2.

บทบาทของผูสง มอบตอ
การดําเนินงาน
ขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน
โปรงใส เชื่อถือไดและ
ปลอดภัย

ขอกําหนดสําคัญสําหรับผู
การสื่อสาร
สงมอบ
ความรวดเร็วในการใหบริการ เว็บไซตสํานักทะเบียน
ทันตอการใชงาน
นักศึกษา/ โทรศัพท /
เคานเตอร สื่อออนไลน
Records Office News

บทบาทของคูความรวม
มือตอการดําเนินงาน
ขอมูลทันตอการใชงาน

ขอกําหนดสําคัญสําหรับ
คูความรวมมือ
ขอมูลถูกตอง

แลกเปลี่ยนขอมูล

มี Best Practice เพื่อนํา
พัฒนาการใหบริการ
ใหความรวมมือ

แลกเปลี่ยนขอมูล

การสื่อสาร
ประชุม โทรศัพท
e-Mail
ศึกษาดูงาน/ โทรศัพท/
เว็บไซต
สัมมนาประจําป

สภาวการณขององคกร

สภาพดานการแขงขัน
เมื่อเปรียบเทียบสํานักทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกับสํานักทะเบียนนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มีความแตกตางกันในการดําเนินงานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไมไดดําเนินการ ไดแก
การรับสมัครนักศึกษา การจัดตารางเรียน ตารางสอบ การทํา TQF รวมกับคณะตางๆ การเสนอหลักสูตรของ
คณะตางๆ เปนตน
ปจจุบันสํานักทะเบียนนักศึกษากําลังพัฒนาปรับปรุงการใหบริการโดยนําเทคโนโลยี และอุปกรณ
สมัยใหมมาใช เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการและลดจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานใหนอยลง ซึ่งในปนี้ยังไมมี
เปรียบเทียบคูแขงขันกับสถาบันใด
ปจจัยตอความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยที่เปนตัววัดความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงาน คือ ระบบขอมูลงานทะเบียนมีความ
ถูกตอง เปนปจจุบัน งาย และรวดเร็วในการสืบคน มีการประเมินความพึงพอใจของผูม ารับบริการงานทะเบียน
อยูในระดับมาก ปรับปรุงการใหบริการเปนแบบ One Stop Service
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
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จะทําการเปรียบเทียบสํานักทะเบียนนักศึกษาที่มีขนาดเดียวกันและมีการบริหารงาน 2 วิทยาเขต
เหมือนกันเพื่อจะไดเปรียบเทียบถึงคุณภาพของการใหบริการในแตละสถาบันเปนขอมูลที่ไดจากการสอบถาม
เนื่องจากมีขอจํากัดในการเขาถึงแหลงขอมูล ซึ่งใชเปนคูเปรียบเทียบในการดําเนินงาน ดังนี้
ขอมูล
ม.เกษมบัณฑิต
จํานวนนักศึกษา
16,034 คน
จํานวนบุคลากร
24 คน
ระยะเวลาในการขอหลักฐาน
~ 3 วัน
การศึกษา (Transcript, ใบรับรอง)
(ลงนาม)
หลักฐานการสําเร็จการศึกษา
จัดทําใหทุกคน
ที่ผานสภาฯอนุมัติ
(รับเอง/แจงใหสง
ปณ.)
การแจงผลสอบ
Internet/สงปณ.
ป 3-4
การแจงจบการศึกษา
ตองแจง

ม.อัสสัมชัญ
17,642 คน
50 คน
~ 5 วัน
(ลงนาม)
จัดทําเฉพาะ นศ.
ยื่นขอ(รับเอง
/แจงใหสง ปณ.)
Internet/ สงปณ.
ทุกคน

ม.ธรรมศาสตร
24,391 คน
54 คน
รอรับไดทันที
(Scan ลายเซ็น)
จัดทําใหทุกคน
(รับเอง)
Internet

ม.กรุงเทพ
28,873 คน
34 คน
รอรับไดทันที
(ลงนาม)
จัดทําใหทุกคน
สง ปณ.
(รับเอง)
Internet

เรียนครบหลักสูตร
สทบ.ดําเนินการให
ทุกคน

ตองแจง

ตองแจง

วิธีการแจงจบการศึกษา
การลาออก กรณีสําเร็จการศึกษา
การยื่นคํารองตางๆ

Internet
ไมตอง
รับคํารองที่ สทบ.
,ยื่นคํารองที่คณะ
ฟงผลที่คณะ

Internet
ไมตอง
ที่ สทบ.

Internet
ไมตอง
ที่ สทบ.

ที่ สทบ.

e-Mail

การฟงผลคํารอง

Internet
ไมตอง
ที่ สทบ.
ที่ สทบ. หรือ
โทรศัพท

ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายเชิงกลยุทธ
(Strategic Challenges)
 การใหบริการแบบ One Stop
Service
 การยื่นคํารองผานระบบออนไลน
 ลดขั้นตอนการติดตองาน






การไดเปรียบเชิงกลยุทธ
(Strategic Advantages)
มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย และใช Social Network ในการ
ใหบริการ
มีอุปกรณที่เหมาะสมและทันสมัยในการใหบริการอยางมีคุณภาพ
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
หนวยงานไดรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน








ระบบการปรับปรุงผล
การดําเนินการ
ประเมินแผนกลยุทธปละ 1 ครั้ง
ประเมินแผนปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง
ประเมินแผนความเสี่ยงทุก 2 เดือน
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเมินคุณภาพภายใน

กระบวนการการบริหารความรู
 Knowledge Map
 Social Network Analysis
(SNA)
 After-Action Review (AAR)
 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
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การประเมินผลการเรียนรู
การวิจัยจากงานประจําที่ปฏิบัติ
(Routine to Research (R2R))

1.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินขององคประกอบคุณภาพในรายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2553
องคประกอบที่ 1 ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
1
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการ
คณะกรรมการกลุมกลยุทธมี มีการทบทวนแผนกลยุทธและ
ทบทวนแผนกลยุทธและ
การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง และ
แผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ และกําหนดการประชุมเพื่อ
มีการปรับแผนใหเหมาะสม
สภาวการณในปจจุบัน อยาง
ทบทวนแผนกลยุทธและ
นอยปละ 1 ครัง้
แผนปฏิบัติงาน
องคประกอบที่ 2 ดานการเรียนการสอน
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1
สํานักทะเบียนนักศึกษาควร
วิเคราะหปริมาณการเขา Twitter
แตละเดือน เพือ่ นําขอมูลมา
ปรับปรุงการใหบริการ

การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ผลการดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการกลุมเว็บไซตมี จํานวนสมาชิกที่ใชบริการ
การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน Twitter มีไมมากและไมไดรับ
ในการติดตามปริมาณการเขา ความนิยมจากนักศึกษา
ใช Twitter ในแตละเดือน

องคประกอบที่ 3 ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
1
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะ
สํานักทะเบียนนักศึกษาได
ประสานงานกับศูนย
ประสานงานกับศูนย
คอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอรเพื่อใหไดรับ
การตรวจสอบขอมูล เพื่อ
ทราบขอมูลเพือ่ การพัฒนา
สามารถตรวจสอบการทํา
ระบบการและขั้นตอนการ
กิจกรรมของนักศึกษาไดทันที
ตรวจสอบกิจกรรมของ
และรายงานผลการติดตามให
นักศึกษาใหมีความพรอมและ
ผูบริหารคณะ/ภาควิชาทราบ
สามารถใชงานไดจริง
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
องคประกอบที่ 7 ดานการบริหารและการจัดการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
1
สํานักทะเบียนนักศึกษาเปด
ในป 2554 สํานักทะเบียน
โอกาสใหบุคลากรทุกคนหมุน
นักศึกษา เปดโอกาสให
เวียนการเขารวมเปนคณะ
บุคลากรทุกคนหมุนเวียนใน
กรรมการในกลุมงานตาง ๆ ทุก การมีสวนรวมเปนคณะ
2 ป
กรรมการกลุมตางๆ ทุก 2 ป
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ผลการดําเนินการ
ระบบการตรวจสอบขอมูลการทํา
กิจกรรม กําลังอยูในระหวาง
ดําเนินการพัฒนาระบบให
สามารถใชงานไดสมบูรณ

ผลการดําเนินการ
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
กลุมตางๆ ของสํานักทะเบียน
นักศึกษา ป 2554

2

สํานักทะเบียนนักศึกษามีการ
จัดเก็บและเผยแพรองคความรู
ผานเว็บไซต

3

สํานักทะเบียนนักศึกษามีการ
ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง
ทุก 2 เดือน

4

ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
นักศึกษาควรนําขอมูลและ
ประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่มาใช
ปรับปรุงการบริหารงานของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา

มีการจัดทําองคความรูเปน
ลายลักษณอักษร และทําการ
จัดเก็บและเผยแพรผาน
เว็บไซตสํานักทะเบียน
นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานโดยกําหนดใหมีการ
ประชุมเพื่อประเมินแผน
บริหารความเสี่ยงทุก 2 เดือน

เผยแพรผานเว็บไซตสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา
http://recordsoffice.bu.ac.th

ในปการศึกษา 2554 มีการจัด
ประชุมเพื่อประเมินแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพียง 4 ครั้งจาก 6
ครั้ง เนื่องจากเกิดเหตุการณอุทก
ภัย ตั้งแตเดือน ต.ค. 54 ถึง ม.ค.
55 จึงไมสามารถดําเนิน
การจัดประชุมทุกๆ 2 เดือนได
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
นักศึกษารับทราบประเด็นใน การปฏิบัติงาน และเตรียม
การประเมินผลการปฏิบัติตาม บุคลากรที่จะขึ้นมาเปนหัวหนา
บทบาทหนาที่
หนวยงาน

องคประกอบที่ 8 ดานการเงินและงบประมาณ
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
1
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะ
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการ
วิเคราะหคาใชจายเพื่อใหการใช วิเคราะหงบประมาณตาม
จายเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด
หมวดตางๆ ที่ไดรับ กับ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง วาเกิน
กวาหรือต่ํากวางบประมาณ
ที่ตั้งไว
องคประกอบที่ 9 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
1
สํานักทะเบียนนักศึกษาควรให มีการกําหนดผูรับผิดชอบหลัก
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ ในแตละตัวบงชี้ และเปด
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
โอกาสใหบุคลากรที่เหลือไดมี
การศึกษาเสมือนเปนงานประจํา สวนรวมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพรวมกับ
ผูรับผิดชอบหลัก
2
สํานักทะเบียนนักศึกษาควร
ดําเนินการจัดทําเอกสาร
เปรียบเทียบผลการประเมิน
สําหรับการเปรียบเทียบผล
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ผลการดําเนินการ
วิเคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
2553 กับงบประมาณที่ตั้งไว
2554 นํามาเปรียบเทียบแตละ
หมวดเพื่อวิเคราะหสาเหตุของ
การใชงบประมาณสวนที่เกินหรือ
ต่ํากวาเพื่อจัดทํางบประมาณในป
ถัดไป

ผลการดําเนินการ
กําหนดผูรับผิดชอบหลักและผูมี
สวนรวมในการดําเนิน
งานประกันคุณภาพในแตละ
องคประกอบและแตละตัวบงชี้ใน
ที่ประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา
คะแนนในแตละตัวบงชี้สวนใหญ
มีคาคงเดิม และไดมีการพัฒนา

คุณภาพภายในแตละตัวบงชี้วามี การประเมินคุณภาพในแตละ การดานแนวทางเสริมจุดแข็ง
พัฒนาการอยางไร โดยเริ่มจาก ตัวบงชี้ปการศึกษา 2553 และ ทุกตัวบงชี้
ผลการประเมินคุณภาพภายในป 2554
การศึกษา 2553 เปนตนไป
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของสถาบัน
อันดับ
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการ
ปรับปรุงการใหบริการแบบ One
Stop Service ซึ่งสามารถเปน
ตนแบบใหกับสถาบันการศึกษา
อื่น

ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นอง
อันดับ
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1
เพิ่มขอเสนอแนะในแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ระบบการลงทะเบียนเรียน เพื่อ
เปนประโยชนในการปรับปรุง
การใหบริการ

2

3

การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ
สํานักทะเบียนนักศึกษา รับ
ชําระเงินและบริการเติมเงิน
ผานบัตรนักศึกษา และได
เผยแพรเพือ่ เปนแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีใหกับหนวยงาน
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบ

การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ
ดําเนินการเพิ่มขอเสนอแนะ
ในแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอระบบการ
ลงทะเบียนเรียน

สรางแบบสอบถามเชิงรุกในการ
จูงใจใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นตอการใหบริการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

เปดโอกาสใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในแบบสอบ
ถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การใหบริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ
จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ ประสานงานกับศูนย
ของบัณฑิตในการขึ้นทะเบียน คอมพิวเตอรเพื่อจัดทําแบบ
บัณฑิตทางอินเทอรเน็ต เพือ่
สํารวจผานทางอินเทอรเน็ต
เปนประโยชนในการปรับปรุง
เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใหบริการ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตทาง
อินเทอรเน็ต
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ผลการดําเนินการ
มีหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของสํานักทะเบียนนักศึกษาใน
การรับชําระคาบริการผานบัตร
นักศึกษา ไดแก ฝายบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา รับบริการ
ชําระเงินคาทําสติ๊กเกอรจอดรถ
ผานบัตรนักศึกษา
ผลการดําเนินการ
ผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอระบบการลงทะเบียน
เรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45
ขอเสนอแนะ
- ระบบมีความลาชาในการเขาใช
งาน ดังนั้นสํานักทะเบียน
นักศึกษาไดสงขอมูลใหศูนย
คอมพิวเตอรรบั ทราบ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุง
ผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การใหบริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.52 และไมมีขอเสนอแนะ

ผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตทาง
อินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.83

4

5

เพิ่มขอเสนอแนะในแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารยตอ
การใหบริการงานทะเบียน เพือ่
เปนประโยชนในการปรับปรุง
การใหบริการ
จะมีการเก็บขอมูลปริมาณการ
เขาชมเว็บไซตเปนรายเดือน
เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการ
ใหบริการเว็บไซตของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา

ดําเนินการเพิ่มในสวน
ขอเสนอแนะในแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของ
คณาจารยตอการใหบริการ
งานทะเบียน
คณะกรรมการกลุมเว็บไซต
กําหนดแผนการปฏิบัติงาน
โดยจะมีการติดตามจํานวน
ผูเขาชมเว็บไซตของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษาเปนราย
เดือน

ผลประเมินความพึงพอใจของ
คณาจารยตอการใหบริการงาน
ทะเบียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74
และไมมีขอเสนอแนะ
นําสถิติผูเขาชมเว็บไซตของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษาเปนรายเดือน
มาเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อ
เพิ่มขาวสารงานทะเบียนตามรอบ
ปปฏิทินการศึกษาใหมากขึ้น เชน
การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ลดวิชา
การเพิกถอนวิชา การขอหลักฐาน
สําเร็จการศึกษา

1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับหนวยงานและ
สถาบันปการศึกษา 2553
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหนวยงาน
อันดับ
ขอเสนอแนะจากกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ที่
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. สํานักทะเบียนนักศึกษาควรทํา คณะกรรมการกลุมเว็บไซตมี
การประชาสัมพันธชองทางการ แผนปฏิบัติงานในการ
เผยแพรขอ มูลในระบบ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการ
Facebook และ Twitter ใหแก ใหบริการงานทะเบียนตางๆ
นักศึกษามากขึ้น
ผาน Facebook และ Twitter
เชน ปฏิทินการศึกษา การตอบ
ขอคําถามเกี่ยวกับงานทะเบียน
การประชาสัมพันธขอมูล
รายวิชาที่เปดเปนวิชาปรับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
อันดับ
ขอเสนอแนะจากกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ที่
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. สํานักทะเบียนนักศึกษาควรเพิ่ม คณะผูบริหารสํานักทะเบียน
ชองทางการถายทอดความรู
นักศึกษา กําหนดใหเพิ่มวาระ
ความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ใน
คุณภาพ นอกเหนือจากการสง การประชุมสํานักทะเบียน
e-Mail เชน จัดการประชุม
นักศึกษาและประชุมแตละแผนก
เตรียมความพรอมกอนเขารับ
การประเมิน เปนตน
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ผลการดําเนินการ

ขอมูลขาวสารการใหบริการ
งานทะเบียนตางๆ ผาน
Facebook และ Twitter เชน
ปฏิทินการศึกษา การตอบขอ
คําถามการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียน การประชาสัมพันธ
ขอมูลรายวิชาที่เปดเปนวิชา
ปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนตน

ผลการดําเนินการ

คณะผูบริหารสํานักทะเบียน
นักศึกษา ดําเนินการใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพกับบุคลากรทุก
คนในที่ประชุมสํานักทะเบียน
นักศึกษาและที่ประชุมแตละ
แผนก

อันดับ
ขอเสนอแนะจากกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ที่
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
1. จัดทําแผนภูมิการใหบริการแบบ มีการดําเนินการรวบรวม
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
ระบบงานและขั้นตอนการ
Service) เปนภาษาอังกฤษ เพื่อ ปฏิบัติงานตางๆ ที่มีรูปแบบการ
มุงสูความเปนสากล กรณีที่
ใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ระบบไดพัฒนาอยางสมบูรณ
และประสานงานกับฝายกิจการ
แลว
ตางประเทศ

อันดับ
ขอเสนอแนะจากกรรมการฯ
ที่
ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นเอง สทบ. 2
1. หลังจากการทําแบบสอบถามเชิง
รุกแลวควรนําผลที่ไดไปตอยอด
เพื่อผลิตผลงานวิจัยตอไปโดย
อาจรวมมือกับคณะวิชา

ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นเอง สทบ. 5
1. ควรปรับชวงคะแนน 1 และชวง
คะแนน 5 ใหเปนปลายเปด เพื่อ
รองรับจํานวนเฉลี่ยที่นอยกวา
5,000 และมากกวา 7,500 ครั้ง
เชน คะแนน 1 (นอยกวา 5,500
ครั้ง) คะแนน 5 (มากกวา 7,000
ครั้ง)
2. การนับจํานวนผูเขาชมเว็บไซต
ควรนับจํานวนในแตละปการ
ศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
และสามารถนํามาเปรียบเทียบ
ระหวางปการศึกษาได

ผลการดําเนินการ

อยูในระหวางการดําเนินการ
รวบรวมงานตางๆ ที่มีการ
ใหบริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และจะประสานงาน
กับฝายกิจการตางประเทศ
เพื่อดําเนินการแปลเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการประชาสัมพันธ
การใหบริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เปน 2 ภาษา

การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินการ

สรางแบบสอบถามในเชิงรุกโดย
เพิ่มในสวนขอเสนอแนะใน
แบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่
เปนประโยชนตอการปรับปรุง
การใหบริการ

มีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
พิจารณาขอมูลจาก
แบบสอบถามตางๆ และ
เผยแพรใหกับบุคลากรทุกคน
ในหนวยงานไดรับทราบเพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับบุคลากรที่มี
ความสนใจในการทําวิจัยจาก
งานประจําตอไป

ปรับชวงคะแนนใหเปน
ปลายเปด

มีความชัดเจนของชวงคะแนน
มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกลุมเว็บไซตมี
แผนการปฏิบัติงานในปการ
ศึกษา 2554 สําหรับการรวบรวม
ขอมูลผูเชาชมเว็บไซตในแตละ
เดือน

มีเอกสารรายงานสรุปจํานวนผู
เขาชมเว็บไซตสํานักทะเบียน
นักศึกษาในแตละเดือน
ประจําปการศึกษา 2554
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3.

ควรมีการเก็บขอมูลจํานวนผู
เยี่ยมชม Facebook และ
Twitter ในปการศึกษาตอไป

คณะกรรมการกลุมเว็บไซต มี
แผนการปฏิบัติงานในป
การศึกษา 2554 สําหรับการ
รวบรวมขอมูลผูเยี่ยมชม
Facebook และ Twitter

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน
อันดับ
ขอเสนอแนะจากกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ที่
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. ควรถายทอดวิสัยทัศนและแผน จัดสงเอกสารเผยแพรขอ มูล
กลยุทธ เพื่อสรางความรูความ พันธกิจ และวิสัยทัศนของสํานัก
เขาใจในอัตลักษณทั้ง 3 ดาน
ทะเบียนนักศึกษาและทํา
ใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยการ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
สื่อสารในลักษณะตางๆ
ใหบริการกับผูม ีสวนไดสวนเสีย
นอกเหนือจากบอรด
ไดแก ผูปกครอง สถาน
ประชาสัมพันธ และเว็บไซตของ ประกอบการ/หนวยงานราชการ
มหาวิทยาลัย เชน การจัด
ที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ เปนตน
ประชุมรวมกับผูมีสวนไดเสีย
เปนตน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. ควรมีการสรางกระบวนการใน สํานักทะเบียนนักศึกษาจะนํา
การทบทวนระบบและกลไกการ ขอมูลจากการศึกษาดูงานมา
ประกันคุณภาพ หรือ กระบวนที่ จัดทําขอมูลเปรียบเทียบตาม
สําคัญของมหาวิทยาลัยเปนลาย เกณฑการประกันคุณภาพ
ลักษณอักษร เชน การวางแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย เปน
ตน เพื่อใหเกิดการเรียนรูแ ละ
สามารถนําไปพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูความ
ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
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มีเอกสารรายงานสรุปจํานวนผู
เขาเปนสมาชิกใน Facebook
และ Twitter ในปการศึกษา
2554

ผลการดําเนินการ

ผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการใหบริการของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีผล
การประเมินคาเฉลี่ยเทากับ
4.05
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการตอการ
ใหบริการของสํานักทะเบียน
นักศึกษา มีผลการประเมิน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.81
ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากปญหาอุทกภัยในป
2554

สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ของสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
2.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการ
ประเมินคุณภาพภายในจํานวน 7 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
1. ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน จํานวน 10 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ ชนิดของ
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
สกอ.
สมศ.
ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
กระบวนการ
1. ปรัชญา ปณิธาน 1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ
กระบวนการ
7. การบริหารและ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ
7.4 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู
กระบวนการ
การจัดการ
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
ผลลัพธ
หนวยงาน
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับ กระบวนการ
8. การเงินและ
หนวยงาน
งบประมาณ
กระบวนการ
9. ระบบและกลไก 9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหนวยงาน
การประกัน
9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของ
ผลลัพธ
คุณภาพ
หนวยงาน
ผลลัพธ
10. อัตลักษณของ 10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
มหาวิทยาลัย
10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อ
ผลลัพธ
สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค
จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และความ
เปนสากล
รวม
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จํานวน
ตัวบงชี้
1+0

3+1

1+0
1+1

1+1

10

2. ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน จํานวน 2 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
ชนิดของ
จํานวน
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
สกอ.
สมศ.
ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
1
2. การเรียนการ 2.8 การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษา กระบวนการ
และคณาจารย (ฝายบริการการศึกษาและ
สอน
สวัสดิการ สํานักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
ฝายอาคารสถานที่ ฝายภูมิทัศน
ศู น ย เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ฝ า ยจั ด หาและ
บริหารทรัพยสิน สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และ สํานักทะเบียนนักศึกษา)
3.5 ความสําเร็จในการติดตาม ตรวจสอบ
กระบวนการ
1
3. กิจกรรมการ
การทํากิจกรรมของนักศึกษากอนจบ
พัฒนานิสิต
การศึกษา (สํานักทะเบียนนักศึกษา)
นักศึกษา
รวม
2
3. ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง จํานวน 5 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สกอ.
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ที่ สทบ.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการลงทะเบียน
ผลลัพธ
เรียน
ตัวบงชี้ที่ สทบ.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการเกี่ยวกับ
ผลลัพธ
งานทะเบียนนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ สทบ.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการงาน
ผลลัพธ
ทะเบียนทางอินเทอรเน็ต
ตัวบงชี้ที่ สทบ.4 ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการงาน
ผลลัพธ
ทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ สทบ.5 จํานวนเฉลี่ยผูเขาชมเว็บไซตของสํานักทะเบียน
ผลลัพธ
นักศึกษา
รวม
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จํานวน
ตัวบงชี้
1
1
1
1
1
5

2.2 เกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
ผลการประเมิน
เปนคาคะแนน 0 - 5 กําหนดเปนทศนิยมสองตําแหนงโดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการ
ปดทศนิยม และในกรณีที่ไมมีผลการดําเนินการใหได
0 คะแนน และมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดีมาก
2.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.2

กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการ
ดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ
8 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมวางแผน
กลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา เพื่อการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักทะเบียนนักศึกษา และไดรับความ
เห็นชอบจากผูบ ริหารสายกิจการนักศึกษา โดยเปนแผนทีเ่ ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551
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– 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
เอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN2552-2556.pdf
เอกสารหมายเลข 1.2.2 ยุทธศาสตรสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2552 - 2556
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมของแผนกตางๆ
เอกสารหมายเลข 1.2.5 เอกสารบันทึกการรายงานแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานเสนอผูบริหาร
สายกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.6 เอกสารการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยผานการประชุมของแต
ละแผนก, e-Mail , การเรียกดูขอมูลตางๆ ผาน bu-edoc
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมของแผนกตางๆ
เอกสารหมายเลข 1.2.7 http://bu-edoc.bu.ac.th/iwebform
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจหลักของหนวยงานซึ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปตามภารกิจหลักของสํานักทะเบียนนักศึกษาซึ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน ผานการประชุมของคณะกรรมการกลุมกลยุทธสํานักทะเบียน
นักศึกษาและนําเสนอผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุมกลยุทธ สํานักทะเบียนนักศึกษา
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มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

จํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 และคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ปการศึกษา 2554 เทากับ 32
ตัวบงชี้
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
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มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจของหนวยงาน

จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครึ่งปแรกของปการศึกษา 2554 จํานวน 32 ตัวบงชี้ ไดมีการปรับปรุงแผน
กลยุทธ โดยยกเลิกแผนปฏิบัติงานการตรวจหัว Transcript นักศึกษาแรกเขา และแผนการสงบุคลากรไปศึกษาดู
งานทะเบียนของสถาบันการศึกษาอื่น เนื่องจากเกิดปญหาอุทกภัยในป 2554 จึงไมสามารถดําเนินการตาม
แผนงานได คงเหลือ 30 ตัวบงชี้ และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการบรรลุผลตามกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
(มิ.ย. – พ.ค.)
15
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มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา

1. มีคณะกรรมการกลุมกลยุทธสํานักทะเบียนนักศึกษาติดตามผลการดําเนินการตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2554
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ตอผูบริหารตามสายงานกิจการนักศึกษา
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 ครัง้ คือ
ในที่ประชุมผูอาํ นวยการและหัวหนาแผนกสายกิจการนักศึกษา ในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม
เอกสารหมายเลข 1.2.10 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแตละชุด
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการประชุมผูอํานวยการและหัวหนาแผนกสายกิจการนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษาปการศึกษา 2554
ครั้งที่ 1 (มิ.ย. – พ.ย.)
เอกสารหมายเลข 1.2.13 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษาปการศึกษา 2554
ครั้งที่ 2 (ธ.ค. – พ.ค.)
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ จํานวน 1 ครั้ง ของคณะกรรมการกลุมกลยุทธสํานัก
ทะเบียนนักศึกษาและนําเสนอผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา และรายงานผลใหรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาทราบ
เอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการบรรลุผลตามกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
(มิ.ย. – พ.ค.)
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการประชุมผูอํานวยการและหัวหนาแผนกสายกิจการนักศึกษา
8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบริหารสถาบันและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหนวยงานและระดับสถาบันประจําปการศึกษา 2554 ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งาน ประจําป 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.14 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
8 ขอ

ผลดําเนินงาน
8 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับยุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติ โดยบุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
และมีการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณ
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาควรวิเคราะหตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2555
ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปเปนประจําทุกเดือน โดยรายงานผลการติดตามใหผูอํานวยการสํานักทะเบียน
นักศึกษาทราบ

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ 7.2
ชนิดของตัวบงชี้

การบริหารและการจัดการ
ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ (ทุกหนวยงาน)
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการ
ดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและกําหนดทิศทาง การดําเนินงานที่สอดคลองกับสถาบัน
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
สํานักทะเบียนนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
- จัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
- จัดทํางบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554
- สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานมีความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยของสํานักทะเบียนนักศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษาทําการวิจัยจากงานประจํา
- กําหนดหนาที่งานรายบุคคลของแตละแผนก
เอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.2.2 รายชื่อผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) รุนที่ 4
เอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานผลการวิจัยพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.2.4 QA002 บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN2552-2556.pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
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ผูบริหารสามารถถายทอดวิสัยทัศนและทิศทางการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงานและ
สถาบัน
1. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาถายทอดวิสัยทัศน ทิศทาง การดําเนินงานและแผนกลยุทธไปยังบุคลากรทุก
ระดับผานที่ประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา
2. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักทะเบียนนักศึกษาเชน
ฐานขอมูล MyBU, โปรแกรม MEIS Menu, URSA for Undergraduate Faculty, URSA for Graduate Faculty,
BU System, TR2000, Commence System, Graduate System, Ceremony System, Pre-Paid System,
Media Clearing System, ระบบบริการงานทะเบียนผานอินเทอรเน็ต และการเรียกดูขอมูลตางๆ ผาน bu-edoc
เปนตน
เอกสารหมายเลข 7.2.5 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp
เอกสารหมายเลข 7.2.6 โปรแกรม MEIS Menu
เอกสารหมายเลข 7.2.7 ระบบ URSA Online http://ursa.bu.ac.th/index_main.cfm
เอกสารหมายเลข 7.2.8 โปรแกรมและระบบฐานขอมูล สํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.2.9 รายงานการประชุมของสํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 http://bu-edoc.bu.ac.th/iwebform
 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
1. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษากํากับและมอบหมาย ใหบุคลากรติดตามผลการดําเนินงานตัวบงชี้ที่บรรลุ
เปาหมายตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554 ทุกเดือน
2. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาเสนอผลการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2554 ปละ 2 ครั้ง
คือเดือนพฤศจิกายน และพฤษภาคม และแจงใหบุคลากรรับทราบผานทาง e-Mail
เอกสารหมายเลข 7.2.10 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั ิงาน ของสํานักทะเบียน
นักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 (มิ.ย. – พ.ย.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.13 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 (ธ.ค. – พ.ค.)
 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม
1. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผานทางการประชุมของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา และรายงานการประชุมแตละแผนกนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
2. ผูอํานวยการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกหัวหนาแผนกในการดูแลการดําเนินงาน และดําเนินโครงการ
ของหนวยงาน รวมทั้งมอบหมายงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมในที่ประชุมหนวยงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ไดแก
(2.1) คณะกรรมการกลุมสงเสริมความรูงานทะเบียน สํานักทะเบียนนักศึกษา
(2.2) คณะกรรมการกลุมสํารวจขอมูล สํานักทะเบียนนักศึกษา
(2.3) คณะกรรมการกลุมเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา
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(2.4) คณะกรรมการจัดการความรู สํานักทะเบียนนักศึกษา
(2.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักทะเบียนนักศึกษา
(2.6) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักทะเบียนนักศึกษา
(2.7) คณะกรรมการกลุมกลยุทธ สํานักทะเบียนนักศึกษา
(2.8) คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ สํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.2.9 รายงานการประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมของแผนกตางๆ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแตละชุด
 5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ
1. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา สนับสนุนใหมีการถายทอดความรูใหแกบุคลากร โดยการเปนพี่เลี้ยง คอย
ชี้แนะ และฝกใหเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง , Job Buddy , จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียน
นักศึกษา
2. ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) , การอบรมคอมพิวเตอร, การอบรมการใชภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 7.2.11 คูม ือการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.2.12 รายงานสรุปบุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษาที่พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ปการศึกษา 2554
 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและสถาบันและผู
มีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาบริหารงานบรรลุตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธตามที่กําหนด
ไว รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานในปตอไป
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
การบริหารงานที่ใชทรัพยากรดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษา คณาจารย และผูใชบณ
ั ฑิต
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหมีการบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจของสํานักทะเบียน
นักศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา คณาจารยและผูใชบัณฑิตรวมทั้ง ตามความเหมาะสมและตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เชน การใหบริการแบบ One Stop Service การจัดสงเอกสารสําเร็จการศึกษาทางไปรษณีย
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่และเปาหมายที่กําหนดไวตามความ
คาดหวังของบุคลากร ผูใชบณ
ั ฑิตและนักศึกษา
5) หลักความโปรงใส (Transparency)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุม
หนวยงาน การรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสและผานเว็บบอรด Forum for
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Faculty การรับฟงความคิดเห็น ของนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนผาน BU Forum กําหนดให
บุคลากรรับผิดชอบการเติมเงินและรับชําระเงินคาบริการผานบัตรนักศึกษาไมใชบุคคลคนเดียวกัน การเสนอแนะ
ความคิดเห็นหรือเรื่องที่ควรพัฒนาในที่ประชุมสํานักทะเบียนนักศึกษา และมีการชี้แจงหลักเกณฑในการพิจารณา
ประเมินผลงานของอาจารยประจําปการศึกษา 2554 ใหบุคลากรรับทราบ
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
การทําแผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู การนําเสนองบประมาณ และแนวทางการพัฒนาหนวยงาน
โดยผานทางการประชุมหนวยงาน สําหรับการประเมินผลงานประจําปของบุคลากร จะเปนการประเมินผลงานแบบ
สองทาง คือประเมินโดยผูบริหารหนวยงานและประเมินโดยตัวแทน ที่ไดรับการคัดเลือกจากบุคลากรในสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษามอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกหัวหนาแผนกในการดูแลการดําเนินงาน
และดําเนินโครงการของสํานักทะเบียนนักศึกษา รวมทั้ง มอบหมายงานอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมในที่ประชุม
หนวยงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุดตางๆ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารบุคคล
พ.ศ.2550 และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับสิทธิและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
9) หลักความเสมอภาค (Equity)
บุคลากรในหนวยงานไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการในดานตางๆ อยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกชาย หญิง
อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา เชน การมอบหมายงานในหนวยงาน เชน การเขารวมประชุม/
สัมมนาภายในและภายนอก
10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นผานที่ประชุม เพื่อหาขอตกลงรวมกันใน
การปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข 7.2.13 เว็บบอรดบุคลากร Faculty Forum http://my.bu.ac.th/PortalJsp/MainPortal.jsp
เอกสารหมายเลข 7.2.14 เว็บบอรดนักศึกษา (BU Student Forum) http://forums.bu.ac.th/
เอกสารหมายเลข 7.2.15 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 140/2554 เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลงาน ประจําป
ของอาจารยและเจาหนาที่
เอกสารหมายเลข 7.2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 48/2554 เรื่องหลักเกณฑการเลือกตั้งตัวแทนในการ
ประเมินผลงานประจําปของอาจารยและเจาหนาที่
เอกสารหมายเลข 7.2.17 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2553
เอกสารหมายเลข 7.2.18 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 80/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.2.19 เว็บบอรดแสดงความเห็นของนักศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนทั่วไป
http://forums.bu.ac.th
เอกสารหมายเลข 7.2.20 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550
เอกสารหมายเลข 7.2.21 โปรแกรม Media Clearing System
เอกสารหมายเลข 7.2.22 โปรแกรม Pre-paid System
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษาปการศึกษา 2554
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ผูบริหารนําผลการประเมินของสถาบันไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษานําผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน ป
การศึกษา 2553 มาปรับปรุงการบริหารงาน เชน องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ ขอเสนอแนะระดับสถาบันไดแก ควรถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ เพือ่ สรางความรูความเขาใจ
ในอัตลักษณทั้ง 3 ดาน ใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยการสื่อสารในลักษณะตางๆ นอกเหนือจากบอรดประชาสัมพันธ
และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน การจัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดเสีย เปนตน โดยสํานักทะเบียนนักศึกษาได
ดําเนินการจัดสงเอกสารเผยแพรขอ มูล พันธกิจ และวิสัยทัศนของสํานักทะเบียนนักศึกษาและทําแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใหบริการกับผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครองและสถานประกอบการ/หนวยงานราชการที่ขอ
ตรวจสอบคุณวุฒิ ซึ่งอยูในเกณฑการประเมินความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.05 และ 3.81 ตามลําดับ
เอกสารหมายเลข 7.2.23 ผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน ปการศึกษา
2553 (เก็บที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษา)
เอกสารหมายเลข 7.2.24 สรุปผลการสํารวจขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
ผูบ ริห ารสํา นัก ทะเบีย นนั กศึ ก ษาใช หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจั ดการภายในสํานักทะเบี ย น
นักศึกษา โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และเขารวมเปนคณะกรรมการกลุมงาน
ตาง ๆ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมบุคลากรใหมีความพรอมดานภาวะผูนํา เพื่อเปดโอกาสในการเปน
หัวหนาหนวยงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม
ผูบ ริห ารสํา นัก ทะเบีย นนั กศึ ก ษาใช หลั กธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจั ดการภายในสํานักทะเบี ย น
นักศึกษา โดยมอบหมายใหบุคลากรและผูเคยดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานลงนามในเอกสารตางๆ ของ
นักศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
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ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้

การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู (ทุกหนวยงาน)
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการ
ดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักทะเบียน
นักศึกษามีการดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปนี้
1. วิเคราะหกิจกรรมและโครงการดานการจัดการความรูที่สนับสนุนแผนกลยุทธของหนวยงานซึ่งสอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ดาน
2. กําหนดเปาหมายของกิจกรรมและโครงการดานการจัดการความรูที่สนับสนุนกลยุทธของหนวยงาน โดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ สนับสนุนระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง
3. จัดทําแผนทีก่ ารจัดการความรู (Knowledge Map) ของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยพิจารณาจากความรูหลักของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา (Core Knowledge)
นอกจากนี้ บุคลากรในสํานักทะเบียนนักศึกษา ไดรวมกันจัดทําแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 ที่
มีความสอดคลองและสนับสนุนแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการจัดการความรูของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.3 Form-01 Strategic Alignment Matrix
เอกสารหมายเลข 7.4.4 Form-02 แผนที่การจัดการความรู (Knowledge Map)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN2552-2556.pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะดานการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาทุกคนดําเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคล ขอมูลประเด็นองคความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประเด็นที่บุคลากรสนใจผานไฟลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสงผลใหหนวยงานไดขอมูล
ทักษะความรูและผูเชี่ยวชาญในแตละประเด็นองคความรู
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการจัดการความรูของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.5 Employee Profile Form
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มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษา ดําเนินการกรอกขอมูลผานแบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะหเครือขาย
ทางสังคม ที่พฒ
ั นาโดยสถาบัน IKI-SEA โดยแตละคนระบุชื่อบุคลากรผูเปนที่พึ่งพาในดานขอมูลและความรูแกผูอื่น
จากนั้น สถาบัน IKI-SEA ไดดําเนินการจัดทําการวิเคราะหเครือขายทางสังคม (A Social Network Analysis: SNA)
เพื่อใหองคกรไดแหลงความรูท ี่สําคัญ และนํามาใชในการกําหนดผูที่เปนแหลงความรูของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ดานพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้สํานักทะเบียนนักศึกษามีการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เกี่ยวกับงานทะเบียน
นักศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ และยังสนับสนุนใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันระหวางบุคลากรกับ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการลงทะเบียนเรียน และการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรือ่ งการคืนเงินใหกับนักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.4.6 รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางสํานักทะเบียนนักศึกษา และหนวยงานตาง ๆ
เอกสารหมายเลข 7.4.7 แบบสอบถาม การวิเคราะหเครือขายทางสังคม
เอกสารหมายเลข 7.4.8 การวิเคราะหเครือขายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA)
 4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอนื่ ๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน หรือ AAR (After-Action Review) โดยไดเลือกโครงการ
การจัดทํา KM-Blog การปรับปรุง FAQ สําหรับนักศึกษาและผูบริหารคณะ และการจัดทําความรูเกี่ยวกับงาน
ทะเบียน 3 เรื่อง และบันทึกสิง่ ที่ไดเรียนรูจากโครงการ เพือ่ การจัดเปนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอยางเปนระบบ
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการจัดการความรู ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.9 การทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR ของสํานักทะเบียน
นักศึกษา
 5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
มีการนําความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการบันทึกสิ่งที่เรียนรูในการทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน หรือ AAR
(After-Action Review) มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข 7.4.9 การทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR ของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.4.10 ประเด็นความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักทะเบียนนักศึกษา
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประสบการณตรง
(Tacit
Knowledge) และนํามาจัดทําเปนลายลักษณอักษร และไดมีการจัดทํา KM-Blog เพื่อใหบุคลากรมีชองทางใน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษากับ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม
สํานักทะเบียนนักศึกษามีชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน และจัดเก็บ
องคความรูเผยแพรผานเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.6
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบบริหารความเสี่ยง (ทุกหนวยงาน)
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการ
ดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลกลไกการบริหารความเสี่ยงใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานได โดยทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 416/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.6.2 คูมอื การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแตละชุด
2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงานจากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
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งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ไดวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน ใน 4 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
โดยจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.2 คูมอื การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2

สํานักทะเบียนนักศึกษากําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ โดยพิจารณาจาก
ความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต และความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูล
ในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน และประเมินจากความรุนแรง ถามี
เหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้นนอกจากนัน้ สํานักทะเบียนนักศึกษาไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง และมี
มาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554


4

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

สํานักทะเบียนนักศึกษาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อ
ใหผลการประเมินความเสี่ยงอยูที่ระดับที่ยอมรับได
เอกสารหมายเลข 7.6.3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554


5

มีการติดตาม และ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอผูบริหารสถาบันเพือ่ พิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครัง้

สํานักทะเบียนนักศึกษาไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง โดยสํานักทะเบียนนักศึกษามีการติดตามการดําเนินงาน ปการศึกษาละ 2 ครัง้ และจัดทํารายงาน
นําเสนอตอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาปละ 1 ครั้ง
เอกสารหมายเลข 7.6.3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.6.4 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ผานการอนุมัติจาก
ผูบริหารหนวยงาน
 6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป
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สํานักทะเบียนนักศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไปใชในการปรับ
แผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.6.4 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ผานการ
อนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการจัดแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ดานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
สถาบัน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาควรนําแผนประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะหมาทํากิจกรรม AAR
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาวการณและมีการประเมิน
ทุก 2 เดือน

ตัวบงชี้ที่ 7.9
ชนิดของตัวบงชี้

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบ ริหารหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)
ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผูบริหารหนวยงานจํานวน 4 ทาน ไดแก ผูอ ํานวยการ
สํานักทะเบียนนักศึกษา หัวหนาแผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท หัวหนาแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต และ
หัวหนาแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ โดยมีคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
คะแนน
คาเฉลี่ย

คาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร
5
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
> 3.51

ผลดําเนินงาน
5

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7.9.1 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและเปนผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกอยางเปนระบบ โปรงใส และยุติธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษาควรนําผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่มาใชเปนสวน
หนึ่งในแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2555

องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.2
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับหนวยงาน
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการ
ดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 บุคลากรภายในหนวยงานมีสว นรวมในการจัดทํางบประมาณประจําป
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณประจําป โดยมีการชี้แจง
ถึงรายละเอียดการจัดทํางบประมาณผานที่ประชุม สํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมของแผนกตางๆ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 รายงานการประชุมของสํานักทะเบียนนักศึกษา
27
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มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ

สํานักทะเบียนนักศึกษามีแผนงบประมาณ ปการศึกษา 2554 ที่สอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการการเงินของ
หนวยงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2554 เพื่อเสนอตอผูบริหารตามสายงาน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยสรุปคาใชจายของแตละโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงาน และสรุปรายการคาใชจายทุกเดือน เพื่อใชในการตรวจสอบกับงบประมาณที่ไดรับ
เอกสารหมายเลข 8.2.1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา แยกตามหมวดบัญชี
ปการศึกษา 2554
 4 ผูบริหารหนวยงานมีการตรวจสอบการใชเงินภายในหนวยงานเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีการตรวจสอบและสรุปการใชจายเงินภายในหนวยงาน โดยผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนนักศึกษามอบหมายใหหัวหนาแตละแผนกเปนผูติดตามการใชเงินตามงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎเกณฑ
เอกสารหมายเลข 8.2.1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา แยกตามหมวดบัญชี
ปการศึกษา 2554
 5 มีการประเมินผลการใชงบประมาณประจําปของหนวยงานและนําผลประเมินมาปรับปรุงในการ
พิจารณางบประมาณปถัดไป
คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษามีการติดตามผลการใชเงินทุกโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินของปการศึกษา 2554 ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจในการทํางบประมาณ
ปการศึกษา 2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 8.2.2 แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาวิเคราะหคาใชจายเพื่อใหการใชจายเงินตามงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะวิเคราะหคาใชจายเพื่อจัดทํางบประมาณอยางตอเนื่อง
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วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษามี ก ารสรุ ป การใช จ า ยงบประมาณทุ ก เดื อ นเพื่ อ ให ส ามารถตรวจสอบกั บ
งบประมาณที่ไดรับ

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงาน
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการ
ดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการ
ดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการ
ดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการ
ดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการ
ดําเนินการ
9 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพ
โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ดังนี้
1. มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพเพื่อมุงสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร และสรางความเชื่อมั่นแก
สาธารณชน
2. มีกําหนดการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
3. ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548 เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
4. บุคลากรในสํานักทะเบียนนักศึกษาเปนคณะกรรมการในหลายระดับเพื่อพัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง ไดแก
(4.1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(4.2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนนักศึกษา
(4.3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน
5. สํานักทะเบียนนักศึกษาทําหนาที่ใหบริการงานทะเบียน ดูแลและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของนักศึกษา บริการ
ออกหลักฐานการศึกษา จัดทําสถิตินักศึกษาใหกับคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา และ
นํารายชื่อเสนอสภาฯ พรอมทั้งจัดทําปริญญาบัตร
6. ใชขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาในเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 9.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548
เอกสารหมายเลข 9.2.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 83/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
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เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 234/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 131/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา http://recordsoffice.bu.ac.th/
เอกสารหมายเลข 9.2.7 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยในปการศึกษา 2554
มีการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้
1. มีองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สายสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 2554 ตามที่
สํานักประกันคุณภาพการศึกษากําหนดให
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดย
จัดการประชุมโดยหนวยงานเอง รวมทั้งสนับสนุนใหคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานเขารับการอบรม
และสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักทะเบียนนักศึกษา เขารับฟงการบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง และมีกลไกในการติดตามตรวจสอบเพื่อใหเกิดการพัฒนา
4. มีการจัดทําแฟมเอกสารการประกันคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนนักศึกษาเพื่อใหบุคลากรทุกคนสามารถ
ศึกษาได
5. ศึกษาขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีการดําเนินงานแบบ PDCA อยางตอเนื่อง
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 9.2.7 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554


3

มีการประเมินตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน

สํานักทะเบียนนักศึกษามีตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบันและดําเนินการประเมินตัวบงชี้ดังกลาวในตัวบงชี้
ที่ 10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการ และความเปนสากล ซึ่งสํานักทะเบียนนักศึกษา ผลการประเมินมีคาเฉลีย่ 5.00
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554


4

มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
30

ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ในดานการควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดังนี้
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เปนประจําทุกป และมีการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
2. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หนวยงาน
3. นําผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานมาดําเนิน
การพิจารณาปรับปรุงแกไข การดําเนินงาน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ป การศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 9.2.8 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 10/1 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2553
เอกสารหมายเลข 9.2.9 เอกสารสรุปการปฏิบัติงานตามแนวทางเสริมจุดแข็ง ปการศึกษา 2553
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.14 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.17 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2553
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ซึ่งทําใหแผน
ดังกลาว บรรลุเปาหมายรอยละ 100
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการบรรลุผลตามกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
(มิ.ย. – พ.ค.)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.17 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2553
 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ
คุณภาพ
สํานักทะเบียนนักศึกษาใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก
1. ใชเว็บไซต My Profile สําหรับบุคลากรในการคนขอมูลสวนบุคคล การลงเวลาปฏิบัติงาน วันปฏิบัติงาน วันหยุด
สวัสดิการบุคลากร และการแจงขอมูลระหวางบุคลากร
2. ฐานขอมูลโปรแกรม MEIS Menu ระบบจัดซื้อ จัดจางและพัสดุ ครุภัณฑ สําหรับทุกหนวยงานเพื่อใชบริหารและ
ควบคุมการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสงู สุด
3. เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ แนะนําการเขียน SAR
และการเชื่อมตอกับเว็บไซตขององคกรดานการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ฐานขอมูล CHE QA จาก เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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เอกสารหมายเลข 9.2.7 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.10 CHE QA Online
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.6 โปรแกรม MEIS Menu
 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในทุก
มิติ ไดแก ประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักทะเบียนนักศึกษา การใหสัมภาษณในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน การใหขอมูลสถิตินกั ศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา แกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.24 สรุปผลการสํารวจขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันในการสัมมนาเครือขาย
ระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนเจาภาพ ที่ จ.เพชรบุรี
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
ซึ่งผลจากการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 สํานักทะเบียนนักศึกษามีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอืน่ จนไดรับรางวัลแหงคุณภาพ สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2553 ซึ่ง
ไดรับรางวัลในเดือนกันยายน 2554 และไดเผยแพรในเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา และในปการศึกษา 2554
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก
1. จัดทําคูมือวางแผนการศึกษาและบริการงานทะเบียน (Degree Plan and Records Office’s Services) เพือ่
เปนการประชาสัมพันธขอมูลงานทะเบียนใหกับนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา
2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก เครื่องประทับตรานูนมหาวิทยาลัยดวย
ระบบไฟฟา
3. การปรับปรุงระบบการลงทะเบียนแบบรายวิชา เพื่อแกปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย และแสดงขอมูลจํานวนที่นั่งแตละรายวิชาที่เปนปจจุบัน (Real Time)
4. ปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาในการดําเนินการขอยายคณะ/ ภาควิชา เพื่อพัฒนาไปสูการบริการแบบ
One Stop Service
5. ปรับปรุงขั้นตอนการทําเรื่องขอสอบชดเชยปลายภาคของนักศึกษา เพื่อแกปญหาการประกาศเกรดลาชาไม
ทันวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหนักศึกษาเสียโอกาสในการสําเร็จการศึกษา
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา http://recordsoffice.bu.ac.th/
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
9 ขอ

ผลดําเนินงาน
9 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
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บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง และถายทอด
ความรูความเขาใจใหบุคลากรทุกคนรับทราบ โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักและบุคลากรที่ไมไดเปน
คณะกรรมการมีสวนรวมในการทําในแตละตัวบงชี้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะศึกษาดูงานจากสถาบันอื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 9.3
ชนิดของตัวบงชี้

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน
ผลลัพธ

วิธีการคํานวณ
คาคะแนนของหนวยงาน

=

(คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) + (คาเฉลี่ยคะแนน
ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) + (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชีท้ ี่
หนวยงานสรางขึ้นเอง x 0.10)

คาคะแนนของหนวยงาน

=
=

((44/9) x 0.35) + ((10/2) x 0.55) + ((19/5) x 0.10)
4.84

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด ตามสูตรที่กําหนดให
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
หนวยงาน

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

สํานักทะเบียนนักศึกษา

4.84

รายการหลักฐาน
อางอิงเอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
> 3.51

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเปาหมาย

4.84

4.84

บรรลุเปาหมาย
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จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบของสถาบัน มีการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในหนวยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาควรเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในแตละตัวบงชี้วามีพัฒนาการ
อยางไร โดยเริม่ จากผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2554 เปนตนไป
องคประกอบที่ 10
ตัวบงชี้ที่ 10.2
สถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

อัตลักษณของสถาบัน
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
(ทุกหนวยงาน)
ผลลัพธ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบให “สภาพแวดลอมการจัดการศึกษาที่สรางสรรค” เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย และ
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดใหบุคลากรทุกคนเขารวมประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปการศึกษา 2554 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งสํานักทะเบียนนักศึกษาไดนํามาปรับกลยุทธในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับจุดเดนของมหาวิทยาลัย
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN2552-2556.pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ไดมโี ครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรขององคกรทัง้ 6 ดาน คือ
1. เสริมสรางองคกรใหเขมแข็งมีความสามารถแขงขันไดดีและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางจุดยืนหรืออัตลักษณความเปน “มหาวิทยาลัยสรางสรรค”
3. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน ผูเรียน ในประเทศและตางประเทศ
4. สงเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ
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5. เสริมสรางความเปนสากลและมาตรฐานสากล
6. รวมมือกันภายในองคกร นอกองคกรและระดับสากล
และมีการสง e-Mail และเผยแพรผาน bu-edoc ใหบุคลากรรับทราบ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 http://bu-edoc.bu.ac.th/iwebform
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการบรรลุผลตามกลยุทธ ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
(มิ.ย. – พ.ค.)
 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยูในระดับตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามยุทธศาสตร ซึ่งเนนจุดเดน “สภาพแวดลอมการจัดการศึกษาที่สรางสรรค” และไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษาตอจุดเดนที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาที่
สรางสรรค มีคา เทากับ 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 สํารวจโดยสํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 10.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน หรือความ
เชีย่ วชาญเฉพาะของสถาบัน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขต
รังสิต โดยมีทตี่ ั้งอยูในกลุมอาคาร BU Landmark มีคาเฉลี่ย 4.05
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.24 สรุปผลการสํารวจขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
 5 สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรบั การยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
4 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
สํานักทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขตรังสิต มีที่ทําการอยูในกลุมอาคารที่ทันสมัย สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ใหบริการ จะปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบที่สรางสรรค
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบที่สรางสรรค
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ตัวบงชี้ที่ 10.3
ชนิดของตัวบงชี้

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค
จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล
ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความ
เปนผูประกอบการ และความเปนสากล
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีแผนปฏิบัติงานที่สนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานความคิดสรางสรรค จิต
วิญญาณความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล โดยมีจํานวนตัวบงชี้รวม 30 ตัวบงชี้
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
ในปการศึกษา 2554 ไดมีการปรับแผนการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปการศึกษา ซึ่งการบรรลุตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติงาน
ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยบรรลุรอยละ 100
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการบรรลุผลตามกลยุทธ ของสํานักทะเบียนนักศึกษาปการศึกษา 2554
(มิ.ย. – พ.ค.)
3 มีผลลัพธที่เปนรูปธรรมในการสนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

เกิดผลลัพธ
1. ลดการใชกระดาษในการพิมพแบบฟอรม คํารองและการออกใบเสร็จรับเงิน
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาไมตองกรอกคํารองและไมตองไปชําระเงินคาบริการที่แผนกการเงิน
เอกสารหมายเลข 10.3.1 สรุปจํานวนงานที่มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานป 2554
 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการใหบริการ One Stop Service
ของนักศึกษา ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.95
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.24 สรุปผลการสํารวจขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
 5 มีผลลัพธที่เปนตัวอยางที่ดี (good practices) ใหแกหนวยงานอื่น
สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดนําแนวทางปฏิบัติที่ดีเผยแพรผา นเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษาเพื่อใหหนวยงานอื่น
ไดรับทราบขอมูลและสามารถนําไปใชเปนแนวทางตัวอยางที่ดีในการปฎิบัติงานที่เกี่ยวของได
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.10 ประเด็นความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที1่ 1ของสํานักทะเบียนนักศึกษาปการศึกษา 2554
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา http://recordsoffice.bu.ac.th/
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาเนนการใหบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service และไดปรับปรุงการ
ใหบริการ ในเรือ่ งการยายคณะ/ภาควิชา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะปรับปรุงการใหบริการอื่น ๆ ในรูปแบบ One Stop Service ใหเพิ่มขึน้
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม
การใหบริการแบบ One Stop Service เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดการใชทรัพยากร
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ตัวบงชี้บังคับทําตามภารกิจ
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.8

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การเรียนการสอน
การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษาและคณาจารย (ฝายบริการการศึกษา
และสวัสดิการ สํานักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ฝายอาคารสถานที่ ฝายภูมิทัศน
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และสํานักทะเบียนนักศึกษา)
กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เชน ใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา สนามกีฬา หรือสถานทีอ่ อกกําลังกายพรอมอุปกรณ
สถานที่สําหรับนันทนาการ และสถานที่จัดจําหนวยอาหาร
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดรับการยอมรับในดานการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. มีอาคารสํานักงานที่ทันสมัย พรอมอุปกรณสํานักงานและคอมพิวเตอรสําหรับการใหบริการที่พรอมใชงาน
2. มีอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใหบริการแกนักศึกษาไดแกเครื่องอานบัตรสมารทการดและเครื่องกดบัตรคิว
3. นักศึกษาสามารถศึกษาขอมูลบริการงานทะเบียนที่ใหบริการในขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน URSA
Online เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา Facebook Twitter เปนตน และนักศึกษายังสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
คํารองตางๆ หรือยื่นคํารองเพือ่ ขอรับบริการผานทาง e-Mail นอกจากนี้สํานักทะเบียนนักศึกษาไดจัดทํา Record
Office News เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารงานทะเบียนใหกับนักศึกษาไดรับทราบในทุกภาคการศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.8.1 รวมภาพสถานที่และอุปกรณของสํานักทะเบียนนักศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.7 ระบบ URSA Online http://ursa.bu.ac.th/index_main.cfm
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา http://recordsoffice.bu.ac.th/
 2 มีคณะกรรมการดําเนินงานเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา
สํานักทะเบียนนักศึกษามีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการสํานักทะเบียนนักศึกษา เพื่อพัฒนางานและ
ปรับปรุงงานการใหบริการทีม่ ีคุณภาพ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแตละชุด
 3 มีการดําเนินตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยอยางตอเนื่อง
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คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการสํานักทะเบียนนักศึกษา มีการวางแผนและดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยอยางตอเนื่อง
เอกสารหมายเลข 2.8.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการสํานักทะเบียนนักศึกษา
 4 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5
มีผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ดังนี้
- สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการประชาสัมพันธงานทะเบียน ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.82
- สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอสถานที่ใหบริการของสํานักทะเบียนนักศึกษา ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 4.05
- สํารวจความพึงพอใจของคณาจารยสายวิชาการตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารงานทะเบียน ผลการประเมินมี
คาเฉลี่ย 3.74
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.24 สรุปผลการสํารวจขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษาและคณาจารย
สํานักทะเบียนนักศึกษานําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาวิเคราะห และปรับปรุงเพื่อนําไปพัฒนาการ
จัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
ดานนักศึกษา
- แหลงขอมูลทีน่ ักศึกษาเลือกรับขาวสารของสํานักทะเบียนนักศึกษามากที่สุด คือ URSA Online
http://ursa.bu.ac.th รองลงมาไดแก เพื่อน เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา (http://recordsoffice.bu.ac.th) ตามลําดับ
สวนชองทางของขอมูลขาวสารที่นักศึกษาไดรับนอยที่สุดคือ สอบถามทาง Twitter และมีผลประเมินความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก
- เกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจตอสถานที่ใหบริการของสํานักทะเบียนนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจมาก
ที่สุดกับความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอร ความสะดวกสบายในบริเวณจุดใหบริการ และความสวยงามและ
ทันสมัยของสถานที่ และมีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
ดานอาจารย
- เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธขาวสารงานทะเบียนพบวา อาจารยสายวิชาการมีความพึง
พอใจในดานการแจงขอมูลทาง e-Mail มากที่สุด รองลงมาไดแก ดานบุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษา และดาน
เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษาและมีผลผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
เอกสารหมายเลข 2.8.3 รายงานการนําผลประเมินกิจกรรม/โครงการมาปรับปรุง พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5

ผลดําเนินงาน
5

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษามีคณะกรรมการสํารวจขอมูลเพื่อสํารวจขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการ
ดานงานทะเบียนกับนักศึกษาและคณาจารยเพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษา จะสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการดานงานทะเบียนกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.5
ชนิดของตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ความสําเร็จในการติดตาม ตรวจสอบ การทํากิจกรรมของนักศึกษากอนจบ
การศึกษา (สํานักทะเบียนนักศึกษา)
กระบวนการ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีระบบและกลไกในการติดตามและตรวจสอบจํานวนกิจกรรมของนักศึกษา ที่ขอแจงสําเร็จการศึกษา
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบและกลไกในการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของนักศึกษา โดยใชขอมูลการบันทึก
กิจกรรมผานระบบสมุดบันทึกกิจกรรมออนไลน (Electronic Diamond Books) ของนักศึกษา ซึ่งเปนระบบที่บันทึก
จํานวนครั้งและลักษณะกิจกรรมที่นักศึกษาไดเขารวม นอกจากนี้ยังมีอาจารยที่ปรึกษาคอยตรวจสอบและให
คําแนะนําในเรือ่ งการทํากิจกรรม
เอกสารหมายเลข 3.5.1 สมุดบันทึกกิจกรรมออนไลน หรือ Electronic Diamond Books

http://ediamond.bu.ac.th/student_participated.aspx
เอกสารหมายเลข 3.5.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรือ่ ง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2554 ที่ 97/2554,
135/2554, 175/2554, 259/2554, 279/2554, 281/2554, 3/2555, 9/2555 และ 13/2555
 2 มีแผนการดําเนินงานของการติดตามและตรวจสอบจํานวนกิจกรรมของนักศึกษาแตละชั้นป
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบการทํากิจกรรม ของนักศึกษาที่แจงจบ
การศึกษา ทุกภาคการศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.5.3 แผนการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ปการศึกษา 2554


3

มีการดําเนินงานตามแผน

มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยสงรายชื่อนักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ประจําภาคการศึกษา ใหแตละคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด เพื่อตรวจสอบและติดตามการทํากิจกรรมใหครบตามเกณฑที่กําหนดไว
เอกสารหมายเลข 3.5.3 แผนการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ปการศึกษา 2554


4

มีการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานอยางนอย 1 ครั้งตอปการศึกษา และรายงานผลตอผูบริหาร
และคณะวิชา
มีการสรุปผลการดําเนินงานการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษาที่มีจํานวนกิจกรรมครบตามเกณฑ สามารถ
สําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ยังมีจํานวนกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได รวมถึง
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นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรกิจกรรมเนื่องจากรวมทํากิจกรรมมากกวาเกณฑที่กําหนด และรายงานผลใหผูบริหาร
ในสายกิจการนักศึกษาทราบ
เอกสารหมายเลข 3.5.4 สรุปผลการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.5.5 ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข จากการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.5.6 บันทึกสรุปผลการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
 5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกหรือแผนการดําเนินงาน
นําผลการประเมิน ในดานปญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบและ
กลไกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารหมายเลข 3.5.5 ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข จากการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5

ผลดําเนินงาน
5

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาติดตามและประสานงานกับคณะ/ ภาควิชา เพื่อตรวจสอบการทํากิจกรรมของ
นักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ใหครบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาจะประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูล
เพื่อสามารถตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษาไดทันทีและรายงานผลการติดตามใหผูบริหารคณะ/
ภาควิชาทราบปการศึกษาละ 1 ครั้ง

ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ที่ สทบ.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย
0.00 – 1.50

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการลงทะเบียนเรียน
ผลลัพธ

คะแนน 2
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50

คะแนน 4
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการ
ลงทะเบียนเรียน ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.75
ขอเสนอแนะ- ระบบลงทะเบียนแบบใหมควรปรับปรุงใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข สทบ.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอรเน็ต
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
3

ผลดําเนินงาน
3.75

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษาใหนักศึกษาลงทะเบียนผานเว็บไซตไดที่นั่งทันที เพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักศึกษาและไดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและเปดโอกาสใหนักศึกษาเสนอแนะความคิดเห็น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เพิ่ ม ข อ เสนอแนะในแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ ระบบการลงทะเบี ย นเรี ย น และนํ า
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงการบริหารงาน

ตัวบงชี้ที่ สทบ.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย
0.00 – 1.50

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา
ผลลัพธ

คะแนน 2
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50

คะแนน 4
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการ
ใหบริการของสํานักทะเบียนนักศึกษา ผลการประเมินมีคาเฉลี่ย 3.52
ขอเสนอแนะ (ไมมี)
รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข สทบ.2.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการใหบริการ
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4

ผลดําเนินงาน
3.52
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คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีการใหบริการงานทะเบียนนักศึกษาในรูปแบบ One Stop Service และได
ทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เพิ่มขอเสนอแนะในแบบสํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบการใหบริการของสํานักทะเบียนนักศึกษาและ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการบริหารงาน

ตัวบงชี้ที่ สทบ.3
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย
0.00 – 1.50

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการงานทะเบียนทางอินเทอรเน็ต
ผลลัพธ

คะแนน 2
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50

คะแนน 4
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการ
งานทะเบียนทางอินเทอรเน็ต พบวาอยูในระดับคาเฉลี่ย 3.45
รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข สทบ.3.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการงานทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
3

ผลดําเนินงาน
3.45

คะแนนการประเมินตนเอง
3

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีการใหบริการงานทะเบียนทางอินเทอรเน็ตเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
นักศึกษาไมตองเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยไดแก การลงทะเบียนเรียน การเพิกถอนวิชา การแจงจบการศึกษา
และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เพิ่ ม ข อ เสนอแนะในแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต อ การให บ ริ ก ารงานทะเบี ย นทาง
อินเทอรเน็ต และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการบริหารงาน
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ตัวบงชี้ที่ สทบ.4
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คาเฉลี่ย
0.00 – 1.50

ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการงานทะเบียน
ผลลัพธ

คะแนน 2
คาเฉลี่ย
1.51 – 2.50

คะแนน 3
คาเฉลี่ย
2.51 – 3.50

คะแนน 4
คาเฉลี่ย
3.51 – 4.50

คะแนน 5
คาเฉลี่ย
4.51 – 5.00

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดทําการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยสายวิชาการตอ
การใหบริการงานทะเบียน พบวาอยูในระดับคาเฉลี่ย 3.74
รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข สทบ.4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยสายวิชาการตอการใหบริการงานทะเบียน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
3

ผลดําเนินงาน
3.74

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา มี ก ารให บ ริ ก ารข อ มู ล งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ให กั บ
คณาจารย ไ ด รั บ ทราบหลายช อ งทางได แ ก การให บ ริ ก ารของผู ป ฏิ บั ติ ง าน การแจ ง ข า วสารผ า น e-Mail การ
ประชาสัมพันธขอมูลทางเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา และไดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและเปด
โอกาสใหคณาจารยเสนอแนะความคิดเห็น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
เพิ่มขอเสนอแนะในแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยสายวิชาการตอการใหบริการงานทะเบียน
และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการบริหารงาน

ตัวบงชี้ที่ สทบ.5
ชนิดของตัวบงชี้

จํานวนเฉลี่ยผูเขาชมเว็บไซตตอเดือนของสํานักทะเบียนนักศึกษา (ครั้ง)
ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
นอยกวา
จํานวน
5,500 ครั้ง
5,501 – 6,000 ครั้ง

คะแนน 3
จํานวน
6,001 – 6,500 ครั้ง

44

คะแนน 4
จํานวน
6,501 – 7,000 ครั้ง

คะแนน 5
มากกวา
7,500 ครั้ง

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษามีจํานวนเฉลี่ยผูเขาชมเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษาตอเดือน
จํานวน 6,782 ครั้ง ( ขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 – 25 พฤษภาคม 2555 )
รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข สทบ.5.1 สรุปจํานวนผูเขาชมเว็บไซตของสํานักทะเบียนนักศึกษา
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ตั้งแต 5,000 ครั้งขึ้นไป

ผลดําเนินงาน
6,782

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษาเปนศูนยรวมขอมูลงานทะเบียนนักศึกษาที่นักศึกษาตองใชขอมูล
ตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาและมีการเก็บขอมูลปริมาณการเขาชมเว็บไซตเปนรายเดือน เพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงการใหบริการเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษาในรูปแบบ Joomla ที่อยูในรูปแบบมาตรฐาน
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554

ตารางที่ 1 ผลประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของสํานักทะเบียนนักศึกษา
บรรลุ
เปาหมาย
 =บรรลุ
=ไมบรรลุ

คะแนน
การ
ประเมิน

8 ขอ
7 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
5







5
5
5
5
5

5 ขอ
9 ขอ
4.84





5
5
4.84




4
5

ผลการดําเนินงาน1
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.2
8 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.2
7 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.4
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.6
6 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 7.9
มากกวา
3.51
ตัวบงชี้ที่ 8.2
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 9.2
9 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 9.3
มากกวา
3.51

ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 10.2
5 ขอ
4 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 10.3
5 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ยรวมตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน

4.89

ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.8
5 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.5
5 ขอ
5 ขอ
คาเฉลี่ยรวมตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ที่ สทบ.1
3.75
4
ตัวบงชี้ที่ สทบ.2
3.52
4
ตัวบงชี้ที่ สทบ.3
3.45
3
ตัวบงชี้ที่ สทบ.4
3.74
3
ตัวบงชี้ที่ สทบ.5
จํานวนเฉลี่ยตั้งแต
6,782
5,000 ครั้งขึ้นไป
คาเฉลี่ยรวมตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
1




5
5
5.00







4
4
3
4
4

หมายเหตุ

นําคะแนนที่ได
จากเฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบงชี้
ของหนวยงาน มา
บันทึกไว

ไมนําตัวบงชี้ 9.3
มาคํานวณ

3.80

ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุ
เปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนนักศึกษา

หนวยงานที่มตี ัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
คาคะแนนของหนวยงาน =

(คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) + (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้
บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) + (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้น
เอง x 0.10)
คาคะแนนของสํานักทะเบียนนักศึกษา
= ((44/9) x 0.35) + ((10/2) x 0.55) +
((19/5) x 0.10)
= 4.84
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ตารางที่ 2 คะแนนการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

1. มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต
2.มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก.มาตรฐานดานธรร
มาภิบาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา
ข.มาตรฐานดาน
พันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา
3.มาตรฐานดานการ

ผลการประเมินคุณภาพ
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
-

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ

รวม

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 1.2 (5),
7.2 (5), 7.6 (5), 8.2
(5), 9.2 (5)

ตัวบงชี้ที่ 7.9(5)

30/6 =
5.00

ดีมาก

-

ตัวบงชี้ที่ 2.8 (5),
3.5 (5)

ตัวบงชี้ที่ 9.3, 10.2 (4),
10.3 (5)

19/4 =
4.75

ดีมาก

-

ตัวบงชี้ที่ 7.4 (5)

-

5/1 =

ดีมาก
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หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
9.3 มาคํานวณ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

สรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
รวม
ผลการประเมิน
คุณภาพ

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ

รวม

ผลการประเมินคุณภาพ
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

-

40/8 = 5.00
ดีมาก

14/3 = 4.67
ดีมาก
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54/11=
4.91
ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ตารางที่ 3 คะแนนการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ

รวม

-

5/1=5.00

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา
1.1 ดานกายภาพ
1.2 ดานวิชาการ
1.3 ดานการเงิน
1.4 ดานการบริหาร
จัดการ

-

ตัวบงชี้ที่ 2.8 (5)

-

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 ดานการผลิตบัณฑิต

-

ตัวบงชี้ที่ 8.2 (5)
ตัวบงชี้ที่ 1.2 (5),
ตัวบงชี้ที่ 7.9 (5), 9.3,
7.2 (5), 7.4 (5), 7.6 10.2 (4), 10.3 (5)
(5), 9.2 (5)
ตัวบงชี้ที่ 3.5 (5)
-
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ผลการประเมินคุณภาพ
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
ดีมาก

5/1=5.00
39/8=4.88

ดีมาก
ดีมาก

5/1=5.00

ดีมาก

หมายเหตุ

ไมนําตัวบ
งชี้ 9.3 มา
คํานวณ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

2.2 ดานการวิจัย
2.3 ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
2.4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
รวม
ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพ
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
-

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40/8=5.00
ดีมาก

14/3=4.67
ดีมาก

54/11=4.91
ดีมาก

ดีมาก
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หมายเหตุ

ตารางที่ 4 คะแนนการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานบริหาร
จัดการ

ปจจัย
นําเขา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิตหรือผลลัพธ

1. ดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
2.ดานกระบวนการ
ภายใน

-

ตัวบงชี้ที่ 3.5 (5)

-

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม
รวม
ผลการประเมิน
คุณภาพ

-

ตัวบงชี้ที่ 1.2 (5), 7.2
(5), 7.6 (5), 9.2 (5),
2.8 (5)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 (5)
ตัวบงชี้ที่ 7.4 (5)

-

40/8=5.00
ดีมาก

-

รวม

5/1=5.00

ตัวบงชี้ที่ 7.9 (5), 9.3, 39/8=4.88
10.2 (4), 10.3 (5)

ผลการประเมินคุณภาพ
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

5/1=5.00
5/1=5.00

ดีมาก
ดีมาก

14/3=4.67
ดีมาก

54/11=4.91
ดีมาก

ดีมาก
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หมายเหตุ

ไมนําตัวบงชี้
9.3 มาคํานวณ

สวนที่ 4
บทสรุปผูบริหาร

สวนที่ 4 บทสรุปผูบริหาร
4.1 การดําเนินภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในของสํานักทะเบียนนักศึกษา
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบ
เกณฑการประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานักทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ ประกอบดวยองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพ
ภายในจํานวน 7 องคประกอบ 17 ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษามีความเขาใจในการบริหารงานของสํานักทะเบียนนักศึกษาเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการกลุมตางๆ สามารถ
ทํางานบรรลุภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษาไดเปนอยางดี มีสวนรวมในการทําแผนและมีความเขาใจใน
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 อยางชัดเจน มีการปรับแผนปฏิบัติงานเพื่อใหตัวบงชี้บรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวและใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย สํานักทะเบียนนักศึกษามีผล
การดําเนินงานครบทุกภารกิจที่ไดกําหนดไว ผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 5 คะแนน
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาไดรับการอบรมและพัฒนาความรูจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดย
ไดรับความสนับสนุนจากบุคลากรและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน สํานักทะเบียน
นักศึกษาไดดําเนินการไปสูองคกรแหงการเรียนรู มีการจัดการแผนบริหารความเสี่ยงมาใชในการดําเนินงาน
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษาไดวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินเฉลี่ยได
คะแนน 5 คะแนน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สํานักทะเบียนนักศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ โดยมอบหมายให
บุคลากรแตละแผนกไปจัดทํางบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ สํานักทะเบียนนักศึกษาสามารถควบคุมคาใชจาย
ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมตั ิ โดยติดตามตรวจสอบการใชจายเงินภายในหนวยงาน และสงเสริมใหบุคลากร
ประหยัดและใชงบประมาณใหคุมคาโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินเฉลี่ยได
คะแนน 5 คะแนน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินงาน
ไดครบตามกระบวนการคุณภาพ มีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
เขารวมประชุมและสรางเครือขายงานทะเบียนกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักทะเบียนนักศึกษา เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 5 คะแนน
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรรับทราบรวมทั้งจุดเดน
จุดเนนของมหาวิทยาลัยไดแก ดานความคิดสรางสรรค ดานจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและดานความ
เปนสากล ผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 4.50 คะแนน
ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพไดแกตัวบงชี้ 2.8 การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษาและ
คณาจารยและตัวบงชี้ที่ 3.5 ความสําเร็จในการติดตาม ตรวจสอบ การทํากิจกรรมของนักศึกษากอนจบ
การศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 5 คะแนน
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
สํานักทะเบียนนักศึกษาไดดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ในปการศึกษา 2554 สํานักทะเบียนนักศึกษาไดพัฒนาตัวบงชี้เพื่อวัดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 3.80 คะแนน
4.2 การดําเนินภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา

คณะผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา
หัวหนาแผนกทะเบียนนักศึกษากลวยน้ําไท หัวหนาแผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต หัวหนาแผนกตรวจสอบและ
ออกเอกสารสําคัญ ใชหลักธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) บริหารงานบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดไวรวมทั้งมีการประเมินผลและนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการในป
ถัดไป
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) บริหารงานโดยใชทรัพยากรที่มีเชน บุคลากร อุปกรณ
สํานักงาน ตนทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อตอบสนองผูรับบริการ ไดแก
นักศึกษา บุคลากร และผูใชบณ
ั ฑิต
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สงเสริมใหมกี ารบริการในดานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพันธกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษาตามความตองการของนักศึกษา บุคลากรและผูใชบัณฑิตเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการ
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) รับผิดชอบในการใหบริการดานตางๆ รวมทัง้
ความคาดหวังของนักศึกษา บุคลากรและผูใ ชบัณฑิตที่มีตอสํานักทะเบียนนักศึกษา
5. หลักความโปรงใส (Transparency) รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและผูมีสวนไดเสีย
ผานชองทางตางๆ ไดแก การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผานเว็บบอรด
Forum for Faculty การประชุมหนวยงาน และมีหลักเกณฑในการพิจารณาประเมินผลงานของอาจารยประจําป
การศึกษา 2554 การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิตผาน BU Forum โทรศัพท
จดหมาย เปนตน
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) สงเสริมใหบุคลากรจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานประจําป การนําเสนองบประมาณและแนวทางการพัฒนาหนวยงาน โดยผานการประชุม สวน
การประเมินผลงานประจําปจะมีการประเมินผล โดยหัวหนาแผนก ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษาและ
ตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกจากบุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา
มอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหหัวหนาแผนกดําเนินการและมอบหมายใหอาจารยอาวุโสหรือผูที่เคยดํารง
ตําแหนงหัวหนาแผนกลงนามในเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักศึกษา เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการแก
ผูมาติดตอ รวมทั้งมอบหมายงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมในรูปแบบของคณะกรรมการชุดตางๆ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวา
ดวยการบริหารงานบุคลากร พ.ศ. 2550 ไดรับสิทธิและสวัสดิการตางๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) บุคลากรในสํานักทะเบียนนักศึกษาไดรับการปฏิบัติและ
ไดรับบริการในดานตางๆ อยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยก ชาย หญิง อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา เชน การเขารวมประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการ
มอบหมายงานในหนวยงาน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มีขอตกลงรวมกันภายในสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา โดยเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นผานที่ประชุมแผนก/สํานักทะเบียนนักศึกษา
และการสัมมนาบุคลากรสายกิจการนักศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
- สํานักทะเบียนนักศึกษามีการดําเนินงานและควบคุมคุณภาพในการใหบริการ โดยคํานึงถึง
ผูรับบริการ รวมทั้งมีการประเมินผลเกี่ยวกับการใหบริการ
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- สํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรอนุรักษในดานศิลปวัฒนธรรมไทย เชน การไป
ทัศนศึกษาตางจังหวัด การไปไหวพระ เยี่ยมชมโบราณสถาน การเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
- สํานักทะเบียนนักศึกษามีการแสวงหา การสรางและการจัดการความรูของหนวยงานอยาง
ตอเนื่องมีการจัดเก็บความรูดานตางๆ อยางเปนระบบ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานใน KMBlog การศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดเก็บขอมูลในเว็บไซต เปนตน
- สํานักทะเบียนนักศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยจากงานที่ปฏิบัติอยูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของงาน เชน สงไปอบรมการวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research) และใหบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย
4.3 การดําเนินภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
•มาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน
1. ดานกายภาพ สํานักทะเบียนนักศึกษามีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวของกับการ
ใหบริการนักศึกษาแบบออนไลน เชน การลงทะเบียนเรียน การแจงจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบฟอรมคํารองตางๆ คูมือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน (Degree Plan and Records Office’s
Service) ปฏิทินการศึกษา ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
และรายชื่อนักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์เขาหองสอบ รายชื่อนักศึกษาถูกจําหนายในกรณีตางๆ เปนตน
2. ดานวิชาการ สํานักทะเบียนนักศึกษาสนับสนุนงานดานการเรียน การสอนของอาจารยทุกคณะ
ใหบริการขอมูลที่เปนประโยชนในการบริหารงานคณะ เชน สถิตินักศึกษาปจจุบันเพื่อใชจัดวิชาที่คณะเปดสอน
สถิติผูสําเร็จการศึกษา เปนตน
3. ดานการเงิน สํานักทะเบียนนักศึกษาไดจัดทํางบประมาณประจําป โดยใหบุคลากรที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานของแตละแผนกมีสวนรวมในการประมาณการคาใชจาย และมีการขออนุมัติเบิกจายคาใชจายที่
ไดรับอนุมัติตามสายงาน โปรงใสสามารถตรวจสอบได
4. ดานการบริหารจัดการ บุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุง
ดําเนินงานการใหบริการแบบ One Stop Service เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารกับผูรับบริการโดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพโดยใช PDCA อยางตอเนื่อง
•มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1. ดานการผลิตบัณฑิต สํานักทะเบียนนักศึกษาสนับสนุนขอมูลงานทะเบียนนักศึกษาในการ
ดําเนินงานของคณาจารยคณะตางๆ และใหบริการขอมูลหลักฐานการศึกษาแกนักศึกษาที่สะดวก รวดเร็วทันตอ
การใชงาน
2. ดานการวิจัย สนับสนุนขอมูลนักศึกษาเพื่อนําไปใชในการวิจัยของคณะตางๆ และสงเสริมให
บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาทํางานวิจัยจากงานประจําที่ปฏิบัติอยูโดยสงไปอบรมเพิ่มเติม
3. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษาทุกคนมีจิตสํานึก
และเขารวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ทั้งที่จัดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
สงเสริมความเปนเอกลักษณไทย เชน ทัศนศึกษาวิถีชีวิตไทยและแหลงวัฒนธรรมใน จ.เพชรบุรี
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4.4 การดําเนินภารกิจของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554 ตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
สํานักทะเบียนนักศึกษาคํานึงถึงคุณภาพในการใหบริการและสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูการ
ใชโปรแกรมที่ใหบริการทางอินเทอรเน็ตดวยตนเอง นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแก
ผูปกครองนักศึกษา ศิษยเกา หนวยงานภายนอกที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ คณาจารยจากคณะตางๆ มีสวนรวมใน
การใหขอเสนอแนะดานบริการงานทะเบียน รวมทั้งใหนักศึกษาประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา
2. ดานกระบวนการภายใน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีระบบกลไกในการควบคุม ติดตามและประเมินผลการใหบริการ โดย
นําผลประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษาบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ยังไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง มีการปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการ
โดยลดความช้ําซอนของงาน เพื่อการบริการที่รวดเร็วและลดการใชทรัพยากร
3. ดานการเงิน
สํานักทะเบียนนักศึกษาสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณประจําป 2554
โดยชี้แจงรายละเอียดผานทางที่ประชุมแผนกตางๆ และมีแผนงบประมาณที่สอดคลองกับทิศทางการบริหาร
จัดการการเงินของหนวยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป นําเสนอผานผูบ ริหารสายงานกิจการนักศึกษา โดย
สรุปคาใชจายและจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานทุกเดือน นําเสนอผูอํานวยการสํานักทะเบียน
นักศึกษาเพื่อตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้มีขอมูล จาก
แผนกพัสดุและแผนกงบประมาณเกี่ยวกับการใชงบประมาณ เพื่อนํามาปรับปรุงจัดทํางบประมาณในปถัดไป
4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม
สํานักทะเบียนนักศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไปรวมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับงานโดยผาน KM-Blog และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาการใหบริการโดยเนน
แบบ One Stop Service
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สวนที่ 5
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี

5.1 ทิศทางการพัฒนาของสํานักทะเบียนนักศึกษาในปการศึกษา 2555
สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปการศึกษา 2556 โดยจะเริ่มใชตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาดังนี้
1. Youtube แนะนําขั้นตอนการใหบริการเรื่องการลงทะเบียน กับการประกาศเกรด
2. ปรับระบบการลงทะเบียนออนไลนทั้งระบบ
3. ยื่นคํารองออนไลน
4. โปรแกรมการรับปริญญาบัตรหลังพิธีเปนบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
5. ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากสงทางไปรษณียของสํานักทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักทะเบียนนักศึกษา
1. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทําวิจัยงานประจําสูงานวิจัย
หลักการ/ความเปนมา
การบริการถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของสํานักทะเบียนนักศึกษา ที่จะตองอํานวยความ
สะดวกและให บ ริ ก ารด า นต า ง ๆ ให กั บ ผู ม าใช บ ริ ก ารอย า งทั่ ว ถึ ง ด ว ยความเสมอภาคและเป น ธรรม
งานบริการยังเปนสวนหนึ่งที่ทําใหภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพดวย เพื่อให
เปนไปตามหลักของการบริการที่ใหคําจํากัดความงาย ๆ ไววาหมายถึง ความพอใจซึ่งไดเสนอเพื่อขายหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นใหกับผูรับบริการตามที่คาดหวังและทําใหเกิดความพึงพอใจ
การใหบริการดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักทะเบียนนักศึกษา ในปจจุบันอาศัย
ชองทางตางๆหลายชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลแกนักศึกษา ไดแก เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา,
Facebook, Twitter, e-Mail, BU Forum, Records Office News, การใหบริการที่เคานเตอรสํานักทะเบียน
นักศึกษา การใหบริการทางโทรศัพท และบอรดสํานักทะเบียนนักศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ใหกับนักศึกษาถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นสํานักทะเบียนนักศึกษา จึงมีความประสงคที่จะทําการศึกษาในเรื่อง
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และความพึงพอใจของนักศึกษาตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อนําผลจากการศึกษา มาเปนแนวทางในการปรับปรุงชองทางการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอผูสนใจที่จะนําไปปรับใชกับหนวยงาน อีกทั้งเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป
เปาหมายของการดําเนินงาน
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของนักศึกษา ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของสํานักทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. เพื่อนําผลจากการศึกษา มาเปนแนวทางในการปรับปรุงชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร สํานัก
ทะเบียนนักศึกษา
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กระบวนการ/ขั้นตอน
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักทะเบียนนักศึกษา โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ยังมีสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2554 จํานวน 18,986 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จะกําหนด
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และกําหนดคาความคาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 โดยใชสูตรการคํานวณของ
Taro Yamane
จากการคํานวณจะไดขนาดของกลุมตัวอยางอยางต่ํา คือ 392 คน อยางไรก็ตาม วิจัยนี้ไดเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 550 คน สําหรับการเลือกกลุมตัวอยาง วิจัยนี้ไดกําหนดการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมทราบ
ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กับนักศึกษาในคณะตางๆ
เครื่องมือใชในการวิจัย
แบบสอบถามชนิดปลายปดและปลายเปด โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปสําหรับผูกรอกแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ คณะ ชั้นป และ
วิทยาเขต เปนคําถามแบบใหเลือกตอบ
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร จากสํานักทะเบียนนักศึกษา จํานวน 5 ขอ ไดแก
รูปแบบการประชาสัมพันธขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ที่ใชบริการมากที่สุด 5 อันดับ ภายใน 3 เดือนที่
ผานมา ความบอยครั้งในการเขาดูขอมูลขาวสารจากรูปแบบการประชาสัมพันธขอมูลที่เลือก ชวงเวลาในการ
เขาดูขอมูลขาวสารเปนประจํา ประเภทของขอมูลที่นิยมเขามาดูในชองทางตางๆ และเหตุผลที่ทําใหติดตาม
ขาวสารการประชาสัมพันธตางๆของสํานักทะเบียนนักศึกษา เปนคําถามแบบใหเลือกตอบ
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจที่มีตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ครอบคลุมถึง เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา, Facebook, Twitter, e-Mail, BU Forum, Records Office
News (จุลสารสํานักทะเบียนนักศึกษา), การใหบริการที่เคานเตอร, การใหบริการทางโทรศัพท และบอรดสํานัก
ทะเบียนนักศึกษา โดยคําถามในสวนนี้เปนการใชระดับวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เปน
การวัดแบบประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ (ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด, ระดับ 4 หมายถึง พอใจ
มาก, ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง พอใจนอย, ระดับ 1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด)
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการที่มีตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของสํานักทะเบียน
นักศึกษา จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอมูลขาวสารที่ตองการใหมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม รูปแบบการ
ประชาสัมพันธที่ตองการใหมีการปรับปรุง และ รูปแบบการประชาสัมพันธที่ตองการใหมีเพิ่มเติม โดยคําถาม
เปนคําถามปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
อาศัยขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม ใชวิธีการฝากอาจารยผูสอนประจําวิชา
เปนผูแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษา แตละคณะ ทั้ง 9 คณะ แตละชั้นป ทั้ง 4 ชั้นป ซึ่งมีนักศึกษาทั้งวิทยา
เขตกลวยน้ําไทและวิทยาเขตรังสิต ตามที่แตละคณะสังกัด
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ สํ า หรั บ งานวิ จั ย นี้ วิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ
วิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน ในการอธิบาย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
59

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักทะเบียนนักศึกษา สวนขอมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปดจะถูกนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลประโยชนทไี่ ดรับ
ทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร สํานักทะเบียนนักศึกษา และนําผลวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงชองทาง
การประชาสัมพันธขาวสาร และปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ความโดดเดนของการนําไปขยายผลกับหนวยงานอื่น
นํ า ผลจากการศึ ก ษา มาเป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง ช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร
ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอผูสนใจที่จะนําไปปรับใชกับหนวยงาน อีกทั้งเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป
2. จัดทําคูมือวางแผนการศึกษาและบริการงานทะเบียน (Degree Plan and Records Office’s
Services) เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลงานทะเบียนใหกับนักศึกษาตั้งแตแรกเขา จน
สําเร็จการศึกษา
สํ า นั ก ทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ได ป รั บ ปรุ ง คู มื อ วางแผนการเรี ย นและบริ ก ารงานทะเบี ย น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให
นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการใหบริการงานทะเบียนอยางครบวงจร ตั้งแตกําลังศึกษาอยู คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว
หลักการ/ความเปนมา
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีหนาที่ในการจัดทําคูมือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน (Degree
Plan and Records Office’s Services) เพื่อแจกใหกับนักศึกษาทุกคน เพือ่ ใชในการวางแผนการเรียน ซึ่งจะมี
ขอมูลหลักสูตร รายละเอียดตางๆที่นักศึกษาควรทราบ ไดแก ขอมูลขอบังคับของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
เกี่ยวกับการชําระเงิน
เปาหมายของการดําเนินงาน
สํานักทะเบียนนักศึกษา มุงมั่นที่จะพัฒนาการใหบริการงานทะเบียนอยางตอเนื่อง จึงไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนที่นักศึกษาจะไดใชคูมือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน ในป 2554 ไดจัดทําขั้นตอนการ
ใหบริการงานทะเบียนในเรื่องตางๆ และ Flow Chart แสดงขั้นตอนรายละเอียดการที่เขาใจงาย เพื่อให
นักศึกษาสามารถเขาใจถึงขัน้ ตอนการติดตองานทะเบียนในเรื่องตางๆ อยางครบวงจร ตั้งแตกําลังศึกษาอยู
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาและสําเร็จการศึกษาแลว
กระบวนการ/ขั้นตอน
ใหนักศึกษาสามารถทราบถึงขั้นตอนการใหบริการดวยตนเอง วามีขั้นตอนการดําเนินงานอยางไร
ผลประโยชนทไี่ ดรับ
1. นักศึกษาสามารถทราบถึงขั้นตอนงานทะเบียนไดอยางละเอียด
2. นักศึกษาสามารถเรียนรูงานทะเบียนไดดวยตนเอง
ความโดดเดนของการนําไปขยายผลกับหนวยงานอื่น
เปนขั้นตอนแบบเขาใจงายในการติดตอระหวางนักศึกษากับงานทะเบียน หนวยงานใดที่ตองการให
สํานักทะเบียนนักศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนกับนักศึกษาสามารถนําขอมูลมารวมไวในหนังสือ
คูมือเลมนี้ได

60

3. จัดทําจัดหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก เครื่องประทับตรานูน
โลโกมหาวิทยาลัยดวยระบบไฟฟา
หลักการและความเปนมา
สํานักทะเบียนนักศึกษา มุงมั่นที่จะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ และปรับปรุงระบบ
ขอมูล เพื่อใหขอมูลถูกตอง ทันสมัย รวดเร็วตอการใชงาน โดยการจัดทําเอกสารสําคัญตางๆ ถือเปนสวนหนึ่ง
ในหน า ที่ ห ลั ก ที่ ต อ งให บ ริ ก าร แก นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย เ ก า ผู ป กครอง คณาจารย รวมถึ ง บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เอกสารสําคัญตางๆ ไดแก ใบรับรองทุกประเภท ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร ใบแปล
ใบปริญญาบัตร ซึ่งเอกสารจะสมบูรณไดตองมีการประทับตรามหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องประทับตรานูน แตเดิม
เปนเครื่องประทับตรานูนแบบมือ ที่ใชแรงคนในการกด เพื่อประทับตรามหาวิทยาลัยลงบนเอกสาร ปจจุบัน
สํานักทะเบียนนักศึกษา ปรับปรุงการใหบริการเปนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ลดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน โดยทําการจัดสงเอกสารการสําเร็จการศึกษาใหกับผูสําเร็จการศึกษาทุกคนทางไปรษณีย เปน
ประจําทุกภาคการศึกษา ทําใหในแตละภาคการศึกษาจะตองจัดทําใบรับรองสําเร็จการศึกษา และใบรายงานผล
การศึกษาเปนจํานวนมาก โดยจะตองจัดทําใหเสร็จสิ้นภายในวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อทําให
การดําเนินการจัดทําเอกสารการสําเร็จการศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น สํานักทะเบียนนักศึกษา
รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดจัดทําเครื่องประทับตรานูนไฟฟาขึ้น จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใชประทับตรา
มหาวิทยาลัยลงบนเอกสารสําคัญตางๆ
เปาหมายของการดําเนินงาน
เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทําเอกสารสําคัญตางๆ ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเปนการ
ลดการใชทรัพยากรบุคคล
กระบวนการ/ขั้นตอน
จัดทําเครื่องประทับตรานูนไฟฟา
ผลประโยชนที่ไดรับ
1. สามารถทํางานไดรวดเร็วขึ้น เกิดความสะดวกตอการประทับตรามหาวิทยาลัยบนเอกสารสําคัญ
ตางๆ
2. สามารถลดการใชทรัพยากรบุคคล และลดระยะเวลาในการจัดทําเอกสาร
ความโดดเดนของการนําไปขยายผลกับหนวยงานอื่น
การนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน สามารถลดระยะเวลาในการทํางาน และลดการใช
แรงงานคน เกิดความสะดวก รวดเร็ว แกผูมาใชบริการ
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบการลงทะเบี ย นแบบรายวิ ช า เพื่ อ แก ป ญ หาการเชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย
อิน เทอร เ น็ ต จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และแสดงข อ มู ล จํ า นวนที่ นั่ง แต ล ะรายวิ ช าที่ เ ป น
ปจจุบัน (Real Time)
หลักการและความเปนมา
เพื่อแกปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และแสดงขอมูล
จํานวนที่นั่งแตละรายวิชาที่เปนปจจุบัน (Real Time)
เปาหมายของการดําเนินงาน
เพื่อใหการบริการลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา (Course/Section) ทางอินเทอรเน็ต เปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็วและคลองตัว
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กระบวนการ/ขั้นตอน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการดําเนินงานทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ คณะผูบริหารสํานักทะเบียน
นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการงานทะเบียน โดยเฉพาะการลงทะเบียนเรียนผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเขาใชบริการของนักศึกษา ดวยขอมูลการลงทะเบียนเรียน
ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
ผลประโยชนทไี่ ดรับ
การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความลาชาในการเขาใชระบบ ลดการแออัด
ของการเขาคิวใชงานของนักศึกษาทางอินเทอรเน็ต ใหการลงทะเบียนเรียนเปนไปดวยความคลองตัว รวดเร็ว
และมีขอมูลเปนปจจุบัน ผูร ับบริการไดรับความพึงพอใจในการลงทะเบียนเรียน
ความโดดเดนของการนําไปขยายผลกับหนวยงานอื่น
สํานักทะเบียนนักศึกษาขยายความรวมมือทั้งกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ไดแก ฝาย
การคลัง สํานักวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกันและสามารถอํานวยความสะดวก
ในการใหบริการลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชาทางอินเทอรเน็ตใหเกิดความรวดเร็วในการใชงาน ไดขอมูลที่เปน
ปจจุบันและสามารถดําเนินการลงทะเบียนเรียนไดอยางคลองตัว ทําใหลดความแออัดการเขาคิวการใชงานใน
ระบบและลดอัตราความลาชาในการเขาใชงานทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. ปรับปรุงพัฒนางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสงคํารองผานทางอินเทอรเน็ต
ปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาในการดําเนินการขอยายคณะ/ ภาควิชา เพื่อพัฒนาไปสู
การบริการแบบ One Stop Service
หลักการและความเปนมา
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วและทันตอ
การใชงาน และมีการพัฒนาปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัยพรอมที่จะใหบริการและคณาจารยและ
นักศึกษา อีกทั้งยังไดนําเทคโนโลยีมาพัฒนาใหเกิดความสะดวก ไดใหบริการนักศึกษาโดยมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของผูรับริการ
เปาหมายของการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว ขอมูลถูกตอง และเนนการใหบริการแบบ
One Stop Service
กระบวนการ/ขั้นตอน
สํานักทะเบียนนักศึกษามีการดําเนินงานทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ ผูบริหารสํานักทะเบียนนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
ผลประโยชนทไี่ ดรับ
สํานักทะเบียนนักศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุงแบบฟอรมการขอยายคณะ/ภาควิชา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการซ้ําซอนของการปฏิบัติงาน ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความคลองตัว รวดเร็ว และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจในการเขารับบริการ
ความโดดเดนของการนําไปขยายผลกับหนวยงานอื่น
สํานักทะเบียนนักศึกษาขยายความรวมมือจากคณะผูบริหารคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการพิจารณาแบบฟอรมขอยายคณะ/ภาควิชาของนักศึกษาพรอมพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ของนักศึกษา ซึ่งสามารถติดตอที่สํานักทะเบียนนักศึกษาไดจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เปนการลดขั้นตอนทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
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6. ปรับปรุงขั้นตอนการขอสอบชดเชยปลายภาค
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีภารกิจในการรับคํารองตางๆ ของนักศึกษาเพื่อประสานงานไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแจงผลใหนักศึกษาทราบ
หลักการ/ความเปนมา
สํานักทะเบียนนักศึกษา มีหนาที่ในการรับคํารองขอสอบชดเชยปลายภาค ที่ผานมานักศึกษาที่ทําเรื่อง
ขอสอบชดเชยปลายภาคจะมีปญหาถานักศึกษาไดรับอนุมัติใหสอบชดเชยปลายภาคและจะสําเร็จการศึกษา
ดังนั้น สํานักทะเบียนนักศึกษา จึงไดประชุมกับสํานักวิชาการ เพื่อรวมกันแกไขปญหา โดยสํานักทะเบียน
นักศึกษา ไดกําหนดชวงระยะเวลาเพื่อใหนักศึกษาที่ทําเรื่องขอสอบชดเชยปลายภาคเพื่อใหเกรดออกไดทัน
ตามรอบที่จะประชุมสภามหาวิทยาลัย
เปาหมายของการดําเนินงาน
ปจจุบัน ปญหาการสงเกรดเนื่องจากการขอสอบชดเชย กรณีเกรดไมสามารถสงไดตามรอบการประชุม
สภามหาวิทยาลัยได เปนปญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษา ทําใหนักศึกษาไมสามารถนํา
หลักฐานการศึกษาไปสมัครงานหรือเรียนตอได สํานักทะเบียนนักศึกษา เห็นวา การที่นกั ศึกษาไดรับอนุมัติให
สอบชดเชยปลายภาค สํานักวิชาการควรแจงคณะถึงการใหออกขอสอบไดโดยตรง เพื่อเปนการลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษาสอบแลว สํานักวิชาการก็ควรสงขอสอบใหคณะตรวจทันที เพื่อใหการดําเนินการใน
สวนตอไปไดทันกําหนดเวลา
กระบวนการ/ขั้นตอน
1. มีการกําหนดตารางการดําเนินงานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ
2. ใหนักศึกษาสามารถทราบถึงเงื่อนไขในการรับเรื่อง
ผลประโยชนทไี่ ดรับ
1. นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด
2. หนวยงานที่เกีย่ วของ เชน คณะ/สํานักวิชาการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของไดตามกําหนด
ความโดดเดนของการนําไปขยายผลกับหนวยงานอื่น
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของไดตามกําหนดเวลา
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สวนที่ 6
ตารางขอมูลพื้นฐาน

รายการขอมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจําปการศึกษา 2554
ขอมูล
หนวย
อางอิง
นับ
สําหรับ KPI

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ตัวบงชี้ที่
4.1 ขอ 4
และตัวบงชี้
ที่ 4.3

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน
ปการศึกษา - - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน
ปการศึกษา - - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บาท

ตัวบงชี้ที่
4.2

ชื่อ
เรื่อง

ตัวบงชี้ที่
4.2 ขอ 1

ชื่อ
เรื่อง

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่
4.2 ขอ 4

ชื่อ
เรื่อง

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่
4.2 ขอ 6

ชื่อ
เรื่อง

ปการศึกษา

ตัวบงชี้
2.20

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2554

ปการศึกษา จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด

ชิ้นงาน ปการศึกษา

จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มกี าร
เผยแพรในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มกี าร
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก
หรือชุมชน
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิ ธิบัตร
จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ (สารนิพนธ) ที่ตีพิมพ (ปริญญา
โท)
- จํานวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง (0.25) (ปริญญาโท)
- จํานวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.50)
(ปริญญาโท)
- จํานวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพในรายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
หรื อ มี ก ารตี พิ ม พ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการ
ระดั บ ชาติ ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ในสาขา (0.75)
(ปริญญาโท)
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No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

172

สวพ.

173
174
175

สวพ.
สวพ.
สวพ.

176 หนวยงานเลือกทํา
177 หนวยงานเลือกทํา
178 หนวยงานเลือกทํา
179 หนวยงานเลือกทํา
188 หนวยงานเลือกทํา
189 หนวยงานเลือกทํา

190

สวพ.

191

สวพ.

192

บฑ.

193

บฑ.

194

บฑ.

195

บฑ.

ขอมูล
หนวย
อางอิง
นับ
สําหรับ KPI

ตัวบงชี้
2.20

ตัวบงชี้
2.21

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล
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No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

- จํ า น ว น ร ว ม ข อ ง บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับ 196
ในสาขา หรือในฐานขอมูล ISI (1.00) (ปริญญาโท)

บฑ.

- จํ า น ว น ร ว ม ข อ ง บ ท ค ว า ม วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับ
ใ น ส า ข า ห รื อ ใ น ฐ า น ข อ มู ล Scopus (1.00) 197
(ปริญญาโท)

บฑ.

ชิ้นงาน ปการศึกษา จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ปริญญาโท)
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (0.125)
- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ ชาติ
(0.25)
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.50)
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (0.75)
- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ
นานาชาติ (1.00)
จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธที่
ตีพิมพ (ปริญญาเอก)
- จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ตี พิ มพ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ (0.25)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ชิ้นงาน ปการศึกษา ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.25)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ. (0.50)
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198

บฑ.

199

บฑ.

200

บฑ.

201

บฑ.

202

บฑ.

203

บฑ.

204

บฑ.

205

บฑ.

206

บฑ.

207

บฑ.

ขอมูล
หนวย
อางอิง
นับ
สําหรับ KPI

ตัวบงชี้
2.21

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

208

บฑ.

209

บฑ.

210

บฑ.

211

บฑ.

212

บฑ.

213

บฑ.

214

บฑ.

215

บฑ.

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
216
หรือจังหวัด (0.125)

บฑ.

- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ ชาติ
217
(0.25)

บฑ.

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
218
รวมมือระหวางประเทศ (0.50)

บฑ.
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- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (0.75)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q4 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (0.75)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q3 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (0.75)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ชิ้นงาน ปการศึกษา ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q2 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (1.00)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q1 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (1.00)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI (1.00)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใน ฐานขอมูล Scopus (1.00)
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ปริญญาเอก)

ตัวบงชี้
2.21

ชิ้นงาน ปการศึกษา
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ขอมูล
หนวย
อางอิง
นับ
สําหรับ KPI
ตัวบงชี้
2.21

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ชิ้นงาน ปการศึกษา

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2554

No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
219
อาเซียน (0.75)

บฑ.

- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ
220
นานาชาติ (1.00)

บฑ.

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ
- จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ตี พิ มพ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ (0.25)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.25)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ. (0.50)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ตัวบงชี้ 4.5 ชิ้นงาน ปการศึกษา
ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (0.75)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q4 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (0.75)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q3 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (0.75)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิ ช าการ(Journal) ระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน
Q2 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (1.00)
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- จํ า นวนบทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
ใน Q1 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ
(1.00)
- จํ า นวนบทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI (1.00)
- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏอยูใน ฐานขอมูล Scopus (1.00)
ตัวบงชี้ 4.5 ชิ้นงาน ปการศึกษา
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร
- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ
สถาบันหรือจังหวัด (0.125)
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
(0.25)
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.50)
- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ
ภูมิภาคอาเซียน (0.75)
- งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ นระดั บ
นานาชาติ (1.00)
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
ภายนอกสถาบัน
ตัวบงชี้ 4.6 ชิ้นงาน ปการศึกษา
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทนี่ ําไปใช
ประโยชน ภายนอกสถาบัน
จํานวนรวมของผลงานวิชาการ

ตัวบงชี้ 4.7

- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ
- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ชิ้นงาน ปการศึกษา ระดับนานาชาติ
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดย
ผูทรงคุณวุฒิ
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No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

229 หนวยงานเลือกทํา

230 หนวยงานเลือกทํา

231 หนวยงานเลือกทํา
232 หนวยงานเลือกทํา
233 หนวยงานเลือกทํา
234 หนวยงานเลือกทํา
235 หนวยงานเลือกทํา
236 หนวยงานเลือกทํา
237 หนวยงานเลือกทํา
238 หนวยงานเลือกทํา
239 หนวยงานเลือกทํา
240 หนวยงานเลือกทํา
241 หนวยงานเลือกทํา
242 หนวยงานเลือกทํา

243

หนวยงานเลือก
ทํา

ขอมูล
อางอิง
สําหรับ KPI

ตัวบงชี้ 4.7

หนวย
นับ

ชิ้นงาน

ตัวบงชี้ที่ 5 โครงการ
ตัวบงชี้ที่
5.1 ขอ 2
ตัวบงชี้ที่
5.1 ขอ 3
ตัวบงชี้ที่
5.1 ขอ 4
ตัวบงชี้ที่
6.1
ตัวบงชี้ที่
9.2 ขอ 3

ตัวบงชี้ที่
9.2 ขอ 9

โครงการ
โครงการ
โครงการ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล
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No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

- ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ
ป
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มี 244 หนวยงานเลือกทํา
การศึกษา
คุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
ป
บกส.
245
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ
การศึกษา
ป
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการ
บกส.
246
การศึกษา เรียนการสอน
ป
บกส.
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการวิจัย 247
การศึกษา
ป
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการ
บกส.
248
การศึกษา เรียนการสอนและการวิจัย

กิจกรรม
ป
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน
หรือ
249
การศึกษา ดานศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ
ป
ตัวบงชี้
จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 250
การศึกษา
1. จัดทําคูมือวางแผนการศึกษาและบริการงาน
ทะเบียน (Degree Plan and Records Office’s
Services) เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลงาน
ทะเบี ย นให กั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต แ รกเข า จนสํ า เร็ จ
การศึกษา
2. จัดหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร ทํ า ง า น ไ ด แ ก เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ทั บ ต ร า นู น
ป
มหาวิทยาลัยดวยระบบไฟฟา
5
การศึกษา 3.การปรับปรุงระบบการลงทะเบียนแบบรายวิชา
251
ชื่อเรื่อง
เพื่อแกปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย
2554
อินเทอรเน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และแสดง
ขอมูลจํานวนที่นั่งแตละรายวิชาที่เปนปจจุบัน
(Real Time)
4.ปรับปรุงการใหบริการแกนกั ศึกษาในการ
ดําเนินการขอยายคณะ/ ภาควิชา เพื่อพัฒนาไปสู
การบริการแบบ One Stop Service
69
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No.

ขอมูลของ
หนวยงาน.........

252

สทบ.

5.ปรับปรุงขั้นตอนการทําเรื่องขอสอบชดเชยปลาย
ภาคของนักศึกษา เพื่อแกปญหาการประกาศเกรด
ลาชาไมทันวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทําให
นักศึกษาเสียโอกาสในการสําเร็จการศึกษา
4.84
ตัวบงชี้ 9.3
คะแนน

ป
คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดย
การศึกษา
ตนสังกัด
2554
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
รายการเอกสารอางอิง
ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
เอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN2552-2556.pdf
เอกสารหมายเลข 1.2.2 ยุทธศาสตรสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2552 - 2556
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมของแผนกตางๆ
เอกสารหมายเลข 1.2.5 เอกสารบันทึกการรายงานแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานเสนอผูบริหาร
สายกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.6 เอกสารการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
เอกสารหมายเลข 1.2.7 http://bu-edoc.bu.ac.th/iwebform
เอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุมกลยุทธ สํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการบรรลุผลตามกลยุทธของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
(มิ.ย. – พ.ค.)
เอกสารหมายเลข 1.2.10 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ และกําหนดแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแตละชุด
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการประชุมผูอํานวยการและหัวหนาแผนกสายกิจการนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 (มิ.ย. – พ.ย.)
เอกสารหมายเลข 1.2.13 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติงาน ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 (ธ.ค. – พ.ค.)
เอกสารหมายเลข 1.2.14 แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555
องคประกอบที่ 7
เอกสารหมายเลข 7.2.1
เอกสารหมายเลข 7.2.2
เอกสารหมายเลข 7.2.3

การบริหารและการจัดการ
แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
รายชื่อผูเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R) รุนที่ 4
รายงานผลการวิจัยพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.2.4 QA002 บุคลากรของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.2.5 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp
เอกสารหมายเลข 7.2.6 โปรแกรม MEIS Menu
เอกสารหมายเลข 7.2.7 ระบบ URSA Online http://ursa.bu.ac.th/index_main.cfm
เอกสารหมายเลข 7.2.8 โปรแกรมและระบบฐานขอมูล สํานักทะเบียนนักศึกษา
71

เอกสารหมายเลข 7.2.9 รายงานการประชุมของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.2.10 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
เอกสารหมายเลข 7.2.11 คูม ือการปฏิบัติงานของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.2.12 รายงานสรุปบุคลากรสํานักทะเบียนนักศึกษาที่พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.2.13 เว็บบอรดบุคลากร Faculty Forum http://my.bu.ac.th/PortalJsp/MainPortal.jsp
เอกสารหมายเลข 7.2.14 เว็บบอรดนักศึกษา (BU Student Forum) http://forums.bu.ac.th/
เอกสารหมายเลข 7.2.15 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 140/2554 เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลงาน
ประจําปของอาจารยและเจาหนาที่
เอกสารหมายเลข 7.2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 48/2554 เรื่องหลักเกณฑการเลือกตั้งตัวแทนใน
การประเมินผลงานประจําปของอาจารยและเจาหนาที่
เอกสารหมายเลข 7.2.17 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2553
เอกสารหมายเลข 7.2.18 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 80/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.2.19 เว็บบอรดแสดงความเห็นของนักศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนทั่วไป
http://forums.bu.ac.th
เอกสารหมายเลข 7.2.20 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550
เอกสารหมายเลข 7.2.21 โปรแกรม Media Clearing System
เอกสารหมายเลข 7.2.22 โปรแกรม Pre-paid System
เอกสารหมายเลข 7.2.23 ผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2553 (เก็บที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษา)
เอกสารหมายเลข 7.2.24 สรุปผลการสํารวจขอมูลของสํานักทะเบียนนักศึกษา ประจําป 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการจัดการความรูของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 7.4.3 Form-01 Strategic Alignment Matrix
เอกสารหมายเลข 7.4.4 Form-02 แผนที่การจัดการความรู (Knowledge Map)
เอกสารหมายเลข 7.4.5 Employee Profile Form
เอกสารหมายเลข 7.4.6 รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางสํานักทะเบียนนักศึกษา และ
หนวยงานตาง ๆ
เอกสารหมายเลข 7.4.7 แบบสอบถาม การวิเคราะหเครือขายทางสังคม
เอกสารหมายเลข 7.4.8 การวิเคราะหเครือขายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA)
เอกสารหมายเลข 7.4.9 การทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR ของ
สํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.4.10 ประเด็นความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 416/2550 เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับสถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.6.2 คูมือระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.3 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
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เอกสารหมายเลข 7.6.4 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555 ที่ผานการ
อนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 7.9.1 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
เอกสารหมายเลข 8.2.1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา แยกตามหมวดบัญชี
ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 8.2.2 แผนงบประมาณของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2555
องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เอกสารหมายเลข 9.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548
เอกสารหมายเลข 9.2.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 83/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 234/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 131/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารหมายเลข 9.2.5 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 11 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักทะเบียนนักศึกษา http://recordsoffice.bu.ac.th/
เอกสารหมายเลข 9.2.7 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.8 รายงานการประเมินตนเองครัง้ ที่ 10/1 ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ปการศึกษา 2553
เอกสารหมายเลข 9.2.9 เอกสารสรุปการปฏิบัติงานตามแนวทางเสริมจุดแข็ง ปการศึกษา 2553
เอกสารหมายเลข 9.2.10 CHE QA Online
เอกสารหมายเลข 9.3.1 รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 1 ของแผนกตางๆ ปการศึกษา 2554

องคประกอบที่ 10
อัตลักษณของสถาบัน
เอกสารหมายเลข 10.2.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
เอกสารหมายเลข 10.3.1 สรุปจํานวนงานที่มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานป 2554
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ตัวบงชี้บังคับทําตามภารกิจ
องคประกอบที่ 2
การเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข 2.8.1 รวมภาพสถานที่และอุปกรณของสํานักทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.8.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการสํานักทะเบียน
นักศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.8.3 รายงานการนําผลประเมินกิจกรรม/โครงการมาปรับปรุง พัฒนาการจัดบริการแก
นักศึกษา
องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.5.1 สมุดบันทึกกิจกรรมออนไลน หรือ Electronic Diamond Books
http://ums.bu.ac.th/edb/student/login.aspx
เอกสารหมายเลข 3.5.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรือ่ ง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2554 ที่
97/2554, 135/2554, 175/2554, 259/2554, 279/2554, 281/2554, 3/2555, 9/2555
และ 13/2555
เอกสารหมายเลข 3.5.3 แผนการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษาที่แจงจบการศึกษา ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 3.5.4 สรุปผลการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.5.5 ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข จากการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.5.6 บันทึกสรุปผลการตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ท่ี สทบ.1
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการลงทะเบียนเรียน
เอกสารหมายเลข สทบ.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอรเน็ต
ตัวบงชี้ที่ สทบ.2
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา
เอกสารหมายเลข สทบ.2.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอรูปแบบการใหบริการ
ของสํานักทะเบียนนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ สทบ.3
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการงานทะเบียนทางอินเทอรเน็ต
เอกสารหมายเลข สทบ.3.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการงานทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต
ตัวบงชี้ที่ สทบ.4
ความพึงพอใจของคณาจารยตอการใหบริการงานทะเบียน
เอกสารหมายเลข สทบ.4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยสายวิชาการตอการใหบริการงาน
ทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ สทบ.5
จํานวนเฉลี่ยผูเขาชมเว็บไซตตอเดือนของสํานักทะเบียนนักศึกษา (ครั้ง)
เอกสารหมายเลข สทบ.5.1 สรุปจํานวนผูเขาชมเว็บไซตของสํานักทะเบียนนักศึกษา
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