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รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
สํานักทะเบียนและประมวลผล
ประจําปการศึกษา 2552
(1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม 2553)

5-7 กรกฎาคม 2553
QF-DQA-12 Rew.00
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(อาจารย ดร.อรรณพ โพธิสุข)
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(อาจารยคนึงนิจ รัตนภิญโญพงษ)
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ขอมูลพื้นฐานของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
1.ลักษณะองคกร (Organizational Description)
1.2 สภาพแวดลอมภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล (Organization Eviroment)
ชื่อหนวยงาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล

ที่ตั้ง : หองทํางาน อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 02-697-6871-9
1.3 ประวัติความเปนมาของสํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักทะเบียนและประมวลผล เดิมชื่อ “แผนกทะเบียนและประมวลผล” ไดจัดตั้งขึ้นครั้งแรก
ในชวงป พ.ศ. 2508 ปจจุบันใชชื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล เรียกชื่อยอ ๆ วา “สทป” สังกัดฝายวิชาการ
ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางที่ใหบริการดานตาง ๆ ไดแก การรับสมัครนักศึกษาใหม การจัดเก็บทะเบียน
ประวัติของนักศึกษา การทําบัตรนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม/ถอนรายวิชา การจัดการสอบเขา
และการสอบประจํ า ภาค จัดทํา ปฏิ ทิ น การศึก ษา การประมวลผลการศึก ษา การตรวจสอบคุณวุฒิ ข อง
นักศึกษาใหม การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา การออกเอกสารตาง ๆ เชน ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง
การศึ ก ษา ใบรั บ รองประเภทต า ง ๆ หนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ทํ า ใบปริ ญ ญาบั ต ร สนั บ สนุ น ด า นการจั ด
การศึกษาของทุกคณะ รวมทั้งใหบริการทางดานวิชาการและขอมูลตาง ๆ แกนักศึกษา อาจารย ศิษยเกา
ตลอดจนหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไว ปจจุบันสํานักทะเบียนฯ มีที่ทําการอยูอาคาร 1 ชั้น 1 โดยดําเนินงานขึ้น
ตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการและมีการจัดแบงองคกรภายในสํานักทะเบียนฯ ออกเปน 7 หนวยงานหลัก
ดังนี้
1. แผนกบริการ/รับลงทะเบียน
2. แผนกรับเขาศึกษา/งานปริญญา
3. แผนกประวัติ/หนังสือสําคัญ
4. แผนกประมวลผล/สารสนเทศ
5. แผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา
6. แผนกตารางเรียน/ตารางสอบ
7. แผนกธุรการ
2. ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค
2.3 ปรัชญา : เปนเลิศดานบริการ พัฒนางานคุณภาพ (Excellent Services and Quality
Improvement)
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ปณิธาน : สํานักทะเบียนและประมวลผล มุงมั่นในการใหบริการที่มีมาตรฐาน และไดงาน
คุณภาพ เพื่อความเปนเลิศ และสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยยึดหลักความซื่อสัตย ถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และนําเทคโนโลยีเขามาใชงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2.1 วิสัยทัศน : สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนหนวยงานที่มุงสู
ความเปนเลิศทางดานบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสงเสริมให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางดานธุรกิจในเอเซีย
2.2 พันธกิจ : สํานักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานกลางที่ใหการสนับสนุนการจัดการดาน
การศึกษาของทุกคณะวิชา ใหบริการทางการศึกษารวมทั้งขอมูลแกนักศึกษา อาจารย ศิษยเกา ตลอดจน
หน ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ห น า ที่ ห ลั ก ครอบคลุ ม งานรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม
ลงทะเบี ย นเรี ย น บริ ก ารการศึ ก ษา จั ด เก็ บ ทะเบี ย นประวั ติ นั ก ศึ ก ษา บั น ทึ ก ผลการศึ ก ษา ประมวลผล
การศึกษา บริการการสอบ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ออกเอกสารรับรองนักศึกษา ตรวจสอบผูสําเร็จ
การศึกษา ออกใบแสดงผลการศึกษา หนังสือสําคัญ และจัดทําใบปริญญาบัตร
2.4 วัตถุประสงค :
1. เพื่อเปนหนวยงานกลางที่ใหการสนับสนุนการจัดการดานการศึกษา และประสานงานกับทุกคณะ
วิชา
2. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล และใหบริการขอมูลดานการศึกษาแกนกั ศึกษา อาจารย ศิษยเกาคณะ
วิชา ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3. จัดทําปฏิทนิ การศึกษา
4. เพื่อใหบริการดานการศึกษาแกนักศึกษา และศิษยเกา ดังนี้
4.1 ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม
4.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง จัดเก็บขอมูลในทะเบียนประวัติ และประวัติการศึกษา
ของนักศึกษา
4.3 ดําเนินการเกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
4.4 ดําเนินการประมวลผลการศึกษาของนักศึกษา
4.5 ดําเนินการจัดเตรียมการสอบ และบริการการสอบ
4.6 ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ออกเอกสารรับรองการศึกษา ตรวจสผูสําเร็จ
การศึกษา ออกใบแสดงผลการศึกษา ออกหนังสือสําคัญ และจัดทําใบปริญญาบัตร
3. นโยบาย
1. พัฒนาระบบบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความชัดเจน สรางความตระหนักใน
บทบาทหนาที่ และเนนการทํางานเปนทีม (Team work & work group)
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2. พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานทะเบียนใหมีความถูกตองสมบูรณ และมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน เพื่อความเปนเลิศและมีคุณภาพดานการ
ใหบริการ
4. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน (work process & work flow) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและเปน
ประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก
5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการทํางานอยางตอเนื่องและเปนระบบ
เพื่อความเปนเลิศในการใหบริการ
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และสิง่ อํานวยความสะดวก สรางสภาพแวดลอมที่ดี มีความเหมาะสม
ใหแกผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ
7. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
วัตถุประสงคในการตรวจประเมิน
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผลตามตัวบงชี้และ
เกณฑประเมิน 25 ตัวบงชี้ ใน 4 องคประกอบ มีตัวบงชี้ของสกอ. 7 ตัวบงชี้ และมีตัวบงชี้เฉพาะ
เพิ่มเติม 18 ตัวบงชี้
2. เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล
เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินคุณภาพของสํานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
1. ตรวจรายงานการประเมินตนเอง พรอมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบผลการดําเนินงานตามราย
ตัวบงชี้
2. ตรวจเยี่ยมหนวยงานในสังกัดฝาย และสัมภาษณผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนเจาหนาที่จาก
สํานักทะเบียนและประมวลผล จากกองวิชาการ และจากสํานักงานหลักสูตรนานาชาติ
3. ประชุมสรุปผลการประเมิน และรายงานผลดวยวาจาตอผูบริหารและบุคลากรในฝาย
4. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป
การศึกษา 2552
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักทะเบียนและประมวลผล มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพภายในระดับหนวยงานครบถวน โดยมีผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ซึ่งผล
การตรวจประเมินไดคาเฉลี่ย 2.5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ประกอบดวย 17 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการตรวจประเมินได
คาเฉลี่ย 3
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการตรวจประเมินได
คาเฉลี่ย 3
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ซึ่งผลการตรวจ
ประเมินไดคาเฉลี่ย 3
ดังนั้นคะแนนที่ไดจากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาทางสํานักทะเบียน
และประมวลผลมีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2552 อยูเกณฑระดับดีมาก ซึ่งสามารถนําวิธีการ
ดําเนินงานของหนวยงานมาใชเปนตนแบบหรือถายทอดใหกับหนวยงานอื่นๆ ได นอกจากนี้ในปการศึกษา
2553 ทางสํานักทะเบียนและประมวลผล ควรใหความสําคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดดานอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการระบบงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนการตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธที่ไดกําหนดไวดวย
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กําหนดการตรวจประเมิน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553
เวลา
8.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553
เวลา
9.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.
10.30 - 11.30 น.

11.30 - 12.30 น.

วันที่ 7 กรกฏาคม 2553
เวลา
8.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.

กิจกรรม
ประชุมเตรียมการและวางแผนการตรวจประเมินเพื่อแบง
หนาที่ความรับผิดชอบและตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตรวจสอบเอกสาร

สถานที่
หองประชุม 4
อาคาร 10 ชั้น 5

กิจกรรม
รับฟงสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานประจําป
การศึกษา 2552 จากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สัมภาษณรองอธิการบดีฝายวิชาการ และ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
สัมภาษณหัวหนาหนวยงาน
- ผช.ผอ.สํานักงานหลักสูตรนานาชาติ
- ผอ.สํานักทะเบียนและประมวลผล
- หัวหนากองวิชาการ
สัมภาษณเจาหนาที่
- สํานักงานหลักสูตรนานาชาติ
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- กองวิชาการ

สถานที่

หองประกันคุณภาพ
การศึกษา
อาคาร 10 ชั้น 5

กิจกรรม
ประชุมสรุปผลและขอเสนอแนะรวมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ตรวจประเมิน
รายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจา

สถานที่
หองประกันคุณภาพ
การศึกษา
อาคาร 10 ชั้น 5
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หนวยงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ตัวบงชี้ของ สกอ.และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย)

องคประกอบ
คุณภาพ

องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.3.1
ตัวบงชี้ที่ 7.4.1
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.8.1
ตัวบงชี้ที่ 7.10.1
ตัวบงชี้ที่ 7.11.2
ตัวบงชี้ที่ 7.13.1
ตัวบงชี้ที่ 7.13.2
ตัวบงชี้ที่ 7.13.3
ตัวบงชี้ที่ 7.13.4
ตัวบงชี้ที่ 7.13.5
ตัวบงชี้ที่ 7.13.6
ตัวบงชี้ที่ 7.13.7
ตัวบงชี้ที่ 7.13.8
ตัวบงชี้ที่ 7.13.9
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1.1
ตัวบงชี้ที่ 8.1.2

ผลการประเมินตนเองของหนวยงาน
เปาหมาย
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
บรรลุ /
ผลการ
คะแนน
ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
ประเมิน
เปาหมาย
กรรมการ

ระดับ 7
รอยละ 90

ระดับ 7
รอยละ 87.50

3
2

บรรลุ
ไมบรรลุ

ระดับ 7
รอยละ 87.50

3
2

5 ขอ

5 ขอ

3

บรรลุ

5 ขอ

3

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
รอยละ 90
ระดับ 6
ระดับ 5
รอยละ 95
รอยละ 100
3 ขอ
ระดับ 5
รอยละ 100
รอยละ 100

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
รอยละ 91.68
ระดับ 6
ระดับ 6
รอยละ 99.18
รอยละ 100
3 ขอ
ระดับ 6
รอยละ 100
รอยละ 100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
รอยละ 91.68
ระดับ 6
ระดับ 6
รอยละ 99.18
รอยละ 100
3 ขอ
ระดับ 6
รอยละ 100
รอยละ 100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ระดับ 6
รอยละ 10

ระดับ 6
รอยละ 1.64

3
3

บรรลุ
บรรลุ

ระดับ 6
รอยละ 1.64

3
3

หมายเหตุ
(เหตุผลในการ
ปรับลด/เพิ่ม
คะแนน)

องคประกอบที่ 9
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องคประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3
ตัวบงชี้ที่ 9.3.1

ผลการประเมินตนเองของหนวยงาน
เปาหมาย
ผลการ
คะแนน
ดําเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง
ระดับ 6
ระดับ 7
3
ระดับ 6
ระดับ 6
3
ระดับ 5
ระดับ 5
3
รอยละ 100 รอยละ 100
3

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
บรรลุ /
ผลการ
คะแนน
ไมบรรลุ
ดําเนินงาน
ประเมิน
เปาหมาย
กรรมการ
บรรลุ
ระดับ 7
3
บรรลุ
ระดับ 6
3
บรรลุ
ระดับ 5
3
บรรลุ
รอยละ 100
3

หมายเหตุ
(เหตุผลในการ
ปรับลด/เพิ่ม
คะแนน)

หมายเหตุ : สามารถเพิ่มหรือลดตัวบงชี้ตามพันธกิจของคณะ/ฝาย/หนวยงาน
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
1. มีแผนงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของตนเอง และ
สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายในสัดสวนที่สูง

จุดออน
แนวทางพัฒนา
1. ควรมีแผนงานสงเสริมการปรับคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรอยางตอเนื่อง

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการบริหารและการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากกระบวนการการดําเนิน
งานทุกเรื่องจะตองประกอบดวย แผนงาน การดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล การทบทวนและปรับปรุง
(PDCA) นั่นเอง
2. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานและอิสระในการนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน

จุดออน
แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอภารกิจของหนวยงาน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแสดงใหเห็นถึงงบประมาณเหลือจาย
ในปการศึกษา 2552 เพียงรอยละ 1.64

จุดออน
แนวทางพัฒนา
-

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยูเกณฑดีมาก
2. บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และใหความสําคัญกับเรื่องของการประกันคุณภาพ จึงทําใหระบบการ
ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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จุดออน
แนวทางพัฒนา
1 ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการระบบงานตางๆ ทั้ง ภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ตลอดจนการตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธที่ไดกําหนดไวดวย

การเขียน SAR
จุดแข็ง

1. รายงานการประเมินตนเองฯ มีความถูกตอง เขาใจงาย และครบถวนสมบูรณดี
จุดออน
แนวทางพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

112
เปนเลิศดานบริการ พัฒนางานคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2553

รายนามคณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553
1. นางสลิลทิพย
2. นางพรเพ็ญ
3. นายพิบูลย
4. นางสาวรุงนภา
5. นางวรนุช
6. นางสุทธิวรรณ
7. นายสมศักดิ์
8. นายจุติ
9. นางเบ็ญจวรรณ
10. นางสาวยุพดี

รุงโรจนทรัพย
ผลสวัสดิ์
นาคสีดี
ปกษี
กลิ่นเนตร
จรรยาพัฒนานุกูล
หิรัญลลิต
ลิขิตพงศธร
แกวกลม
เรือนดวง

ทีป่ รึกษา
ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

113
เปนเลิศดานบริการ พัฒนางานคุณภาพ

