แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒

บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) และตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาของสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
๒. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาของสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ประเมินสถานภาพการบริหารงานด้วยเครื่องมือ SWOT
Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนของสานักทะเบียนและ
วัดผล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคในการบริหารงานสานักทะเบียนและวัดผล
และใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
๓. วิเคราะห์ และจัดทาวิสัยทัศน์ขององค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ของสานักทะเบียนและวัดผล (Regis Vision)
“บริการที่เป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล”
ค่านิยม
“ต้นแบบพุทธวิถี อุทิศชีวีเพื่อพุทธศาสน์”
วัฒนธรรมองค์กร
“M = Mastery of Buddhism ต้นแบบวิถีพุทธ
C = Compassionate & Collaboration
สร้างสิ่งดีเพื่อมหาวิทยาลัย
U = Unity
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
การจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์๓ ประการ คือ
๑. ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
และกาหนดเป้าประสงค์ที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ จานวน ๗ กลยุทธ์ ๘ ตัวชี้วัด ๗
โครงการดังนี้

๓
ยุทธศาสตร์ ๑ : ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กลยุทธ์
๑. ยกระดับ
เทคโนโลยีการ
ให้บริการ

๒. เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลให้
พร้อมใช้

เป้าหมาย (พ.ศ.)

ตัวชี้วัด
๖๐

๖๑

๖๒

๑. ร้อยละของ
กระบวนงานที่
ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ

ปีฐาน ๕๐ ๑๐๐

๒. ร้อยละของ
กระบวนงานที่
สามารถทาได้
ตามกาหนด

ปีฐาน ๖๐

๓. ร้อยละของ
๔๐
ความสาเร็จใน
การเชื่อมโยงของ
ฐานข้อมูล

๖๐

๗๐

๖๓

๖๔

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการ ส่วน
วิเคราะห์และ ทะเบียน
ออกแบบ
นิสิต
กระบวนการ
ทางานของ
สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๘๐

๘๐ ๑๐๐

๑๐๐ ๒. โครงการ กลุ่มงาน
พัฒนา
บริหาร
เทคโนโลยี
การให้บริการ
งานทะเบียน
และวัดผล
๓. โครงการ
บูรณาการ
ฐานข้อมูล
งานทะเบียน
และวัดผล

กลุ่มงานรับ
นิสิต
ทะเบียน
และสถิติ

๔
ยุทธศาสตร์ ๒ : ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย (พ.ศ.)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

โครงการ/
กิจกรรม

๑.ยกระดับ
กระบวนการ
ทางานสู่ความ
เป็นเลิศ

๑. ระดับการ ปีฐาน
บริการที่เป็นเลิศ

๒

๓

๔

๕

๒. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร

๒. ร้อยละของ ปีฐาน ๘๐
งานที่ได้รับ
มอบหมายส่งทัน
ตามกาหนด

๘๐

๘๐

๘๐

๓. ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายงาน
ทะเบียนและ
วัดผล

๓. จานวนองค์
ความรู้ที่นาไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ปีฐาน +๒

+๒

+๒

+๒

๔. ติดตามการ
บริหารจัดการ
งบประมาณของ
สานักทะเบียน
และวัดผล

๔. ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓.แผน
ติดตามการ
ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการ ส่วน
ยกระดับ
ประเมินผล
กระบวนการ การศึกษา
ทางานสานัก
ทะเบียนและ
วัดผลสู่ความ
เป็นเลิศ

๒. โครงการ
จัดการ
ความรู้ การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็น
กิจกรรมใน
โครงการ

ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา

กลุ่มงาน
บริหาร

๕
ยุทธศาสตร์ ๓ : สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
เป้าหมาย (พ.ศ.)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
๖๐

๑.เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร

โครงการ/
กิจกรรม

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๑.ร้อยละของ ปีฐาน ๑๐
บุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ
ชานาญการ
พิเศษ และ
ชานาญการ

๑๕

๒๐

๒๕ ๑.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
ทะเบียนและ
วัดผลสู่ความ
เป็นเลิศ

ผู้รับผิดชอบ
สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล

๖

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
2
ส่วนที่ ๑ บทนา
๙
๑.๑ ความเป็นมา
๙
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑๐
๑.๓ เป้าหมาย
๑๐
๑.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
ของสานักทะเบียนและวัดผลฯ
๑๐
๑.๕ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหาร
๑๐
๑.๖
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงาน
๑๔
๑.๗ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT)
๑๔
ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
๒.๑ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1๗
๒.๒ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1๗
๒.๓ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
– ๒๕๕๙
1๘
๒.๔ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
๒๑
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕
– ๒๕๕๙)
๒.
๕ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต
๒๑
๒.
๖ แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
๒๒
๒.
๗ ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล กับยุทธศาสตณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓
๒.
๘ สายโซ่คุณค่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๔
ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล
๓.๑ วิสัยทัศน์
๒๕
๓.๒
ยุทธศาสตรืและเป้าประสงค์ ๒๕
๓.๓
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ๒๗
๓.
๔ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนการงาน ๒๘
๓.๕ ประมาณการงบประมาณ ๓๑
๓.๕ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓๒
ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติ
๔.๑ การบริหาร ๓๙
๔.๒ การขับเคลื่อนแผน
๓๙
๔.๓ การติดตามและประเมินผล ๔๐
ภาคผนวก ๔๑

๗

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

ตารางที่ ๑ รายชื่อผู้บริหาร ๑๔
ตารางที่ ๒ บุคลากรภายในสานักทะเบียนและวัดผล ๑๔
ตารางที่ ๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแผนพัฒนา
สานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๗
ตารางที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒๘
ตารางที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
๒๙
ตารางที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล ๓๐
ตารางที่ ๗ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓๒

๘

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพ
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนภาพที่ 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักทะเบียนและวัดผล 1๕
แผนภาพที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทางเลือกในการจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียน
และวัดผล
แผนภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล
แผนภาพที่ ๕ สายโซ่คุณค่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แผนภาพที่ ๖ แผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักทะเบียนและวัดผล 2๖

หน้า
๑๑
1๖
๒๓
๒๔

๙

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับสานักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ดาเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก ที่สังกัดอยู่ในสานักเลขาธิการ
ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบาลีอุดมศึกษาคณะพุทธศาสตร์ แผนกบาลีเตรียม
อุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น และ
สานักงานเลขาธิการ และเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมากขึ้นได้แยกออกมาเป็น “แผนกทะเบียน ” สังกัด
กองกลาง
เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีให้ "แผนกทะเบียน"
เป็น "สานักทะเบียนและวัดผล" ยกฐานะหัวหน้าแผนก เป็นผู้อานวยการ ซึ่งอยู่ในสังกัดสานักงานเลขาธิการ
เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้สานักทะเบียนและวัดผลขึ้นตรงต่อ
สานักงานอธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแบ่งงานเป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายทะเบียนนิสิต
๒. ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล ทั้งส่วนกลาง วิทยายาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยุบเลิกหน่วยงานเดิมจาก
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงาน
ที่ได้จัดทาเป็นข้อกาหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียนและวัดผล ไปสังกัดอยู่ใน
ส่วนงาน สานักอธิการบดี กองที่ ๔ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนนิสิต และฝ่าย
ประเมินผลการศึกษา
เมื่อปี ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบทะเบียน
และวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินการจัดทาร่างระบบทะเบียนและวัดผลของ
มหาวิทยาลัยทุกระดับ และได้ดาเนินการจัดทาระบบทะเบียนเสร็จและอนุมัติให้ใช้ระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ สามารถรองรับงานทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วย
วิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติออกข้อกาหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผลสังกัดสานักงานอธิการบดีขึ้นเป็นสานักทะเบียนและวัดผลตั้งแต่
วันที่๒๙มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๖เป็นต้นไป
พ.ศ. ๒๕๕๖มหาวิทยาลัยได้ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช
๒๕๕๖และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ตอนพิเศษ๖๑ งหน้า ๔๑ลงวันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๕๖
มีผลใช้เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๕๖ทาให้การแบ่งส่วนงานของสานักทะเบียนและวัดผลเป็น๒ส่วนคือ ๑. ส่วน
ทะเบียนนิสิต๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘)
พุทธศักราช๒๕๕๖ให้แบ่งส่วนงานของสานักทะเบียนและวัดผล คือ ๑. ส่วนทะเบียนนิสิตมี ๒ฝ่ายคือ๑) ฝ่าย
บริหารงาน ๒) ฝ่ายรับ นิสิต ทะเบียนและสถิติ๒. ส่วนประเมินผลการศึกษามี๒ฝ่ายคือ) ฝ่าย จัดตาราง เรียน
ตารางการสอนและจัดสอบ และ ๒) ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสานักทะเบียนและวัดผล ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาในงานที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้สามารถนา

๑๐
ข้อมูลที่ได้จากดาเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕ ๖๐ – ๒๕๖๔) และตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑.๒ วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕ ๖๔) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑.๓ เป้าหมาย
บุคลากรของสานักทะเบียนและวัดผล ได้รับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ตามแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา ของสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา ของสานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
๒. สารวจความต้องการของสานักทะเบียนและวัดผล
๓. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
๔. นาข้อมูลที่ได้จากข้อ ๒ มาสังเคราะห์ จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔)
๕. นาเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ต่อคณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผล
๑.๕ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงาน
๑.๕.๑ การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ถือเป็นมหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายมหานิกาย การบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายทั้งกับรัฐบาลและคณะสงฆ์ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด

๑๑
๑.๕.๒

โครงสร้างมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
อธิการบดี
สภาวิชาการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองอธิการบดี

สานัก/สถาบัน/ศูนย์
 สานักงานอธิการบดี
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
 สานักหอสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สานักส่งเสริม






พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม
สถาบันภาษา
สานักทะเบียนและวัดผล
สถาบันวิป๎สสนาธุระ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

คณะ






บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

ห้องเรียน/
หน่วยวิทยบริการ
ในสังกัด

๑. วิทยาเขตหนองคาย
๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๓. วิทยาเขตเชียงใหม่
๔. วิทยาเขตขอนแก่น
๕. วิทยาเขตอุบลราชธานี
๖. วิทยาเขตนครราชสีมา
๗. วิทยาเขตแพร่
๘. วิทยาเขตสุรินทร์
๙. วิทยาเขตพะเยา
๑๐.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส
๑๑.วิทยาเขตนครสวรรค์

สถาบันสมทบ
 มหาป๎ญญาวิทยาลัยจังหวัดสงขลา
 วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐ






เกาหลี
มหาวิทยาลัยชินจู๋ ไต้หวัน
วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา
ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์
วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์
วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี

วิทยาลัย

วิทยาเขต

ห้องเรียน/
หน่วยวิทยบริการในสังกัด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ป๎ตตานี
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยนครลาปาง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ
๑๘. วิทยาลัยพระธรรมทูต
ห้องเรียน/
หน่วยวิทยบริการในสังกัด

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒
๑.๕.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
๑) โครงสร้างองค์กร สานักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัย
สานักทะเบียนและวัดผล
ส่วนทะเบียนนิสิต

ส่วนประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ

กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ

กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

๑๓
๒) โครงสร้างการบริหารงาน สานักทะเบียนและวัดผล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการประจาสานัก
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
ผู้อานวยการส่วนทะเบียนนิสิต

รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
ผู้อานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานจัดตารางสอนและจัดสอบ

กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ

กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา

๑๔
๑.๖ รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน
๑) รายชื่อผู้บริหาร
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม
ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร.
พระมหาป๎ญญา ปํฺําสิริ,ดร.

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
รักษาการผู้อานวยการส่วนทะเบียนนิสิต
ผู้อานวยการส่วนประเมินผลการศึกษา

๒) บุคลากรภายในสานักทะเบียนและวัดผล
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ
พระวิชัย อคฺคธมฺโม
พระมหาสวงค์ ญาณวีโร
นายชัยโชค คณนาวุฒิ
นายคเชนทร์ สุขชื่น
นายศิริ สุดสังข์
นายมาณพ วิฤทธิ์ชัย
พระมหาทองแดง สิริปํฺโํ
นายอิทธิภัทร ศรีจันทร์
นายอภิวัฒน์ สัณฐาน
พระชรันดร์ ธีรวโร
พระเจษฎา โชติมนฺโต ป.
นายวิจารณ์ จันทร์สันต์
นายพิชิต เชาว์ชาญ

ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเบียนนิสิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง
นักวิชาการศึกษา / อัตราจ้าง
นักวิชาการศึกษา / อัตราจ้าง
นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง
นักวิชาการศึกษา / อัตราจ้าง

๑.๗ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT)
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ในประเด็นของการพัฒนาของสานักทะเบียนและวัดผล
ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒

๑๕
แผนภาพที่ ๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักทะเบียนและวัดผล
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีระบบทะเบียนนิสิตออนไลน์ ที่ครอบคลุม
ภารกิจ เชื่อมโยงกันทุกส่วนจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ฐานข้อมูลนิสิตครบถ้วน

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขีดความสามารถบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๒. คู่มือในการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
๓. ระบบงานทะเบียนยังไม่ชัดเจนและไม่ถูกถ่ายทอด
ทั่วทั้งองค์กร
๔. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรไม่เอื้ออานวยต่อการ
ทางาน
ภาวะคุกคาม (Threats)
๑. ระบบการจัดสรรงบประมาณมีขีดจากัด

โอกาส (Opportunities)
๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
และต้นทุนต่าลง ทาให้สามารถนามาใช้ใน
การบริหารงานด้านทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น
๒. มีเครือข่ายทะเบียนที่เข้มแข็ง เกิดการ
๒. ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ทาให้
ส่วนเสียของทุกภาคส่วน
เกิดการพัฒนาร่วมกัน มี Best Practice
มาประยุกต์ใช้กับงานด้านทะเบียน
๓. ภัยคุกคามการระบบออนไลน์
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนา สานักทะเบียนและวัดผล (SWOT
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ คือ TOWS Matrix เพื่อให้ทราบถึงสภาวการณ์
ในป๎จจุบัน และนาผลการวิเคราะห์ที่ได้จัดทาเป็นแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละคู่สัมพันธ์ ทาให้เกิดกล
ยุทธ์สาคัญ คือ กลยุทธ์เชิงรุก ( SO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (ST) กลยุทธ์เชิงรับ ( WT)
สามารถกาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดาเนินงานได้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ได้ตั้งไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่๓

๑๖

แผนภาพที่ ๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเลือกในการจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล
SO Strategies
กลยุทธ์เชิงรุก
ยกระดับระบบทะเบียนเสริมสร้างขีดความสามารถ
บุคลากร
ST Strategies
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
ถ่ายทอดความรู้ทุกด้านสู่การปฏิบัติทุกระบบ

WO Strategies
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
พัฒนากระบวนการทางานให้ครบถ้วน
WT Strategies
กลยุทธ์เชิงรับ
สร้างความสัมพันธ์เครือข่าย

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค และการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ โดยใช้ TOWS Matrix หรือ
TOWSAnalysis เพื่อให้ทราบถึงสภาวการณ์ในป๎จจุบัน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว นาผลการวิเคราะห์ ที่ได้จัดทาเป็น
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนา ของสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล

๑๗

ส่วนที่ ๒
ความเชื่อมโยงและทิศทางการพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.
๒๕๖๐– ๒๕๖๔) มีข้อมูลนโยบาย เอกสารที่เชื่อมโยง เกี่ยวข้องและนามาทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาสานัก
ทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙
๔. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙)
๕. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต
๖. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
๗. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๘. สายโซ่คุณค่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๑ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นาไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
๒.๒ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๒.๑ ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนา
ความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาทางจิตใจและป๎ญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและ
ทักษะในการแก้ป๎ญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๒.๒.๒ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากล
๒.๒.๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ ความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ
๒.๒.๔ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา ผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมใน
ประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา ทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยอันเป็นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ รักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์
และศักดิ์ศรี สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคม

๑๘
๒.๒.๕ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒.๓ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒.๓.๑ นโยบายด้านการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย การจัดการเรียนการสอนทางไกล การผลิตสื่อเพื่อ
การเรียนการสอน การจัดทา video on demand ให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ
๒.๓.๒ นโยบายด้านการวิจัย
จัดทาประเด็นวิจัยเชิงรุก สร้างเครือข่ายการวิจัยพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
๒.๓.๓ นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๑) การบริหารผลผลิตตามความต้องการของผู้รับบริการ
๒) จัดทาวิทยุ-โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (บูรณาการกับนโยบายการจัดการศึกษา)
๓) จัดทาหลักสูตรบริการสังคมเฉพาะกลุ่ม (พระสังฆาธิการ อุบาสก-อุบาสิกา นักเรียน)
๔) เปิดและบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบาลี ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้สาหรับพระสังฆาธิ
การ ซึ่งสามารถนาไปต่อยอดสอบบาลีสนามหลวงได้
๒.๓.๔ นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑) การบริหารหลักสูตรพุทธศิลป์ให้แพร่หลาย และเหมาะสมกับพื้นถิ่น
๒) เปิดและบริหารหลักสูตรการเทศนา (บูรณาการกับนโยบายด้านการบริการวิชาการ)
๓) การสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒.๓.๕ นโยบายด้านการบริหารจัดการ
เน้นการบริหารเชิงรุก มุ่งที่จุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัย สร้างความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง
มีการเตรียมระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ พร้อมกับผลกระทบทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีระบบการป้องกันความเสี่ยงทางด้านงบประมาณ การเงิน การตรวจสอบภายใน นิติการ
๑) กลยุทธ์การจัดการด้านงบประมาณ จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดสรรจากส่วนงาน
ต่าง ๆ สมทบเข้ากองทุน อาจมีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะด้านขึ้นมาได้
๒) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร จัดทาแผนพัฒนา บุคลากรของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้บริหารทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วยการคัดเลือก การสรรหา
การเลือกสรร การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม ระบบการธารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นต้น เพื่อ
สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น

เรียบเรียงและถอดประเด็นจากรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

๑๙
๓) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เน้นหลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักนิติธรรม (Rule of
Laws) และหลักความคุ้มค่า (Value for Money)
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐
๕) ผลักดันสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา (IABU) เข้าไปสังกัดองค์การเพื่อการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
๖) ผลักดันให้วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสาคัญสากลของสหประชาชาติ (UN Day of Vesak :
UNDV) อยู่ในบัญชีกิจกรรมสาคัญขององค์การสหประชาชาติ (UN)
๒.๓.๖ นโยบายผู้บริหาร
นโยบายรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและวัดผล ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานทะเบียนที่พึงประสงค์ประกอบการเขียนแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
๑.ดูธรรมชาติ พันธกิจ ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ก่อนอื่นให้ศึกษาถึงสภาพป๎จจุบันของสานักทะเบียนและวัดผล ว่ามีบทบาทหน้าที่พันธกิจ อย่างไร
และในป๎จจุบันได้ดาเนินการตามพันธกิจนั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรือยัง ไม่ว่าจะด้านการหารจัดการองค์กร
ด้านกระบวนการทางานในการให้การบริการ ด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
เมื่อศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่อยมากาหนดทิศทางในการเขียนแผนเพื่อตอบโจทดังกล่าว
๒. ความเชื่อมโยง ด้านเครือข่ายและความเป็นเอกภาพ
งานทะเบียนและวัดผล จะมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือนั้น ต้องสร้างความเชื่อมโยงการทางานทะเบียน
และวัดผล ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลนิสิตอย่าง
เป็นระบบ สร้างระบบเครือข่ายในการทางาน นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ไม่
ว่าจะด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ตลอดถึงการให้การบริการ ลดการ
ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มารับการบริการ
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลในทุกมิติ
สานักทะเบียนและวัดผล เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษา ต้องจัดทาฐานข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์
สามารถสืบค้นได้ในหลายมิติ เริ่มต้นจากรับเข้า (ต้นน้า) การคงอยู่ (กลางน้า) จนสาเร็จการศึกษา (ปลายน้า)
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้าน เช่น การทาที่จัดเก็บสารองข้อมูล มีการบริการข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นยา รวดเร็ว เที่ยงตรง และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีสาระสาคัญครอบคลุมทุกมิติ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เช่น การเสนอแผนงบประมาณ งานประสาทปริญญา ตลอดถึงการข้อมูลนิสิต
๔. ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
งานทะเบียนและวัดผล เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค ทักษะในการทางานและความรับผิดชอบ เพราะเป็น
หน่วยงานที่ต้องให้บริการด้านข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา ดังนั้นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสายงาน ให้มี
ความรู้ความสามารถ ในงานที่รับผิดชอบ เข้าใจกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการสื่อสาร
แสวงหาความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ สร้างภาวะผู้นา (บารมี) มีคู่มือการปฏิบัติงาน หนึ่งคนทาได้ ๓ งาน
สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความต่อกันได้ KM ทางานแทนกันได้ ทางานเป็นทีม

๒๐
นโยบายรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจาปี สานักทะเบียนและวัดผล ได้ให้นโยบายและข้อแนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานทะเบียน ไว้ดังนี้
งานทะเบียนและวัดผล ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญของมหาวิทยาลัย เพราะถือว่าเป็นหน่วยงาน
ที่เป็นด่านแรกขององค์กร เพราะที่ใดมีการจัดการเรียนการสอน มีนิสิต ที่นั่นต้องมีระบบทะเบียนและวัดผล
เริ่มตั้งแต่รับนิสิตจนกระทั่งส่งนิสิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม การรับนิสิตเข้าเรียน การวัดผลการประเมินผล
การมีฐานข้อมูล จบแล้วมีใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน เพราะฉะนั้น สานักทะเบียนและ
วัดผล ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล มีฐานะเทียบเท่าคณบดี จึงต้อง
ปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับเดียวกัน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ถือเป็นความสาคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จะเป็นการทาแผนระยะสั้น ระยะยาว เป็นการ
สร้างแผนที่ในการเดินทางให้มหาวิทยาลัยไปตามทางที่หวังไว้ และในขณะนี้ระดับประเทศได้จัดทาแผนระยะ
๕ ปี และ ๒๐ ปี ซึ่งเราอาจใช้นามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ แม้ว่าแผนในระดับมหาวิทยาลัย
จะยังไม่ได้กาหนดชัดเจน แต่สาหรับสานักทะเบียนและวัดผล รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ก็ควรจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของตัวเองให้บรรลุผล แต่อย่างไรก็ตาม การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ไม่ใช่ “คัมภีร์” ที่มีไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แผนมีไว้เพื่อนมา “ใช้” และ “ปรับเปลี่ยน”
ได้ตามบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้มีแผนมีวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้และมีการดาเนินงานเพื่อไปสู่จุดหมาย
นั้น เมื่อทาแล้วไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่ได้ตามแผนเราก็สามารถปรับแผนได้ตลอดเวลา
แผนยุทธศาสตร์ของสานักทะเบียนและงวัดผล จะประสบความสาเร็จได้ ก็ด้วยอาศัยป๎จจัยแห่ง
ความสาเร็จ ๔ ประการ คือ
๑. ฐานข้อมูลต้องเพียบพร้อม
ฐานข้อมูลต้องทันสมัยเพียบพร้อมสามารถดูได้ในเวลาที่ต้องการ ฐานข้อมูลจึงต้องพร้อมในทุกด้าน มี
ความเสถียร สถิตินิสิตต้องตรงกันตามความเป็นจริง ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ฐานข้อมูลจึง
จะมีความสาคัญ และน่าเชื่อถือ
๒. น้อมรับการเปลี่ยนแปลง
คือ ยอมรับการพัฒนา เปิดรับข้อท้วงติงนามาปรับปรุงการทางานให้ดียิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นเรียกว่าพัฒนาขึ้น
๓. ชัดแจ้งวิธีปฏิบัติ
เพราะการทาแผนจะประสบความสาเร็จก็ต้องเป็นแผนที่นาไปสู่การปฏิบัติ รูปแบบการนาเสนอข้อมูล
ต่อสภาวิชการและสภามหาวิทยาลัย ต้องตรงกัน การเสนอข้อมูลควรกระชับ ชัดเจน ถูกต้อง
๔. เร่งรัดพัฒนาทีมงาน
ควรพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมที่จะทางานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมถึงวิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ โดยมีเป้าหมายเอางานเป็นที่ตั้ง

๒๑
๒.๔ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับที่ ๑๑
๑) การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ
๓) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมทุกระดับ
๔) การทะนุบารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๔.๒ เป้าประสงค์ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฉบับที่ ๑๑
๑) บัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาทางจิตใจและป๎ญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ป๎ญหา มี
ศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
๒) มหาวิทยาลัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
๓) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้พัฒนา
จิตใจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ
๔) มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมทุกระดับ
๕) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
๖) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๕ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต
๒.๕.๑ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
๒.๕.๒ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
๒.๕.๓ อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
เพื่อให้การพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลสอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารบุคลากร
ดังกล่าว บรรลุผลสาเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยมีจานวนที่เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม มีสัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่
ได้มาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้
กาหนดเป็นแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๒
๒.๖ แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ใน ๓ ด้าน
หลัก ได้แก่
๒.๖.๑ ด้านบุคลากร
๑) กาหนดนโยบาย หาแนวทาง วางระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง และมีขวัญกาลังใจที่ดี
๒) ควรมีการพิจารณาการจัดอัตรากาลังเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ด้านคุณวุฒิและ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต โดยพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นๆ ที่อยู่
ในสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ หรือทาหน้าที่ในการสอน โดยอาจให้เป็นอาจารย์ประจาสังกัดคณะ
และทาหน้าที่ในสายสนับสนุนอีกตาแหน่งหนึ่ง
๓) ควรกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ
และการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรระดับสาขาวิชาและเพื่อ
รองรับการประเมินในระดับสาขาวิชา
๔) ควรกาหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้น ผลักดัน และจูงใจให้บุคลากรพัฒนา
งานวิชาการหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐาน เพื่อนาไปสู่การ
ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
๕) อาจจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้กับบุคลากรระดับต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารและเพื่อเตรียมบุคลากรทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
๒.๖.๒ ด้านการเรียนการสอน
๑) เร่งพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการบริการที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตของทุกส่วนงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒) จัดทาเอกสาร ตารา ที่ใช้สอนในรายวิชาต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ร่วมกัน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓) จัดทาข้อสอบกลาง จัดทาธนาคารข้อสอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลร่วมกัน และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
๒.๖.๓ ด้านบริการวิชาการ
๑) สถาบันเป็นที่หวังและเป็นที่พึ่งของสังคม มีโครงการที่ดาเนินการเป็นจานวนมาก ควรมีการ
ติดตามประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่มีต่อสังคม เพื่อนาสู่การพัฒนาให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
๒) มหาวิทยาลัยมีสานักที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น สานักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ทั้งนี้ในส่วนคณะ ก็ต้องดาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ด้วย ดังนั้น จึงควรให้มี
การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างสานักและคณะ รวมไปถึงวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในส่วนภูมิภาคอย่างเป็น
รูปธรรม
คณะกรรมการประเมินยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นนโยบายเร่งด่วน ๓ ประการ ได้แก่
๑) ตรวจสอบ ประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตร ในทุกระดับทั้งระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๒) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมคณาจารย์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยเร่งรัดการสร้าง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

๒๓
๓) พัฒนาระบบแผน ให้ได้มาตรฐานโดยกาหนดทิศทางการพัฒนาในด้านต่างๆ และมีตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม
จากข้อเสนอแนะเร่งด่วนและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยฉบับ
นี้ด้วย
๒.๗ ความเชื่อมโย งแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล กับยุทธศาสตณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาปนาขึ้นตามพระราชปณิธานของล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕
เพื่อมุ่งให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็น
ปณิธานการดาเนินภารกิจจวบจนป๎จจุบัน ตลอดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งนาใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๔
แผนภาพที่ ๔ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล

๒๔
๒.๘ สายโซ่คุณค่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กระบวนการบริหารจัดการภายใน ที่ช่วยส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนไปสู่
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ระบบข้อมูล
และสารสนเทศเป็นระบบสาคัญระบบหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ ๕
แผนภาพที่ ๕ สายโซ่คุณค่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การบริหารทรัพยากรบุคคล/พัฒนาระบบ

๒๕

ส่วนที่ ๓
แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔
ตามทิศทางการพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลมุ่งการ ให้บริการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดของ
มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่ต้องการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทา
แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนพัฒนาไว้ ๓ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
๑. ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
๓.๑ วิสัยทัศน์
“บริการที่เป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล”
๓.๒ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” มี ๑ เป้าประสงค์ คือ
เป้าประสงค์ที่ ๑ ฐานข้อมูลในระบบทะเบียนนิสิตมีครบและพร้อมใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ” มี ๑ เป้าประสงค์ คือ
เป้าประสงค์ที่ ๒ การออกเอกสารสาคัญทางการศึกษามีความถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล ”
มี ๑ เป้าประสงค์ คือ
เป้าประสงค์ที่ ๓ เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการงานทะเบียนและวัดผลได้ตามกาหนดระยะเวลา

ตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์ คือ สะดวก = ข้อมูลพร้อมในระบบ 100% , ถูกต้อง =การผิดพลาดของเอกสาร 0% ,
รวดเร็ว = ให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

- ๒๖ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังแสดงในแผนภาพที่ ๖

ให้บริการที่เป็นVISION
เลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล
สะดวก = ข้อมูลพร้อมในระบบ 100% ,ถูกต้อง =การผิดพลาดของเอกสาร 0% ,รวดเร็ว= ให้บริการได้ตามระยะเวลาที่กาหนด

พันธกิจ : ให้บริการงานทะเบียนและวัดผลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยา ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
Core Value: ต้นแบบพุทธวิถี อุทิศชีวีเพื่อพุทธศาสน์

การเงินคนและความรู้กระบวนการภายในผู้มีส่วนได้เสีย

ขับเคลื่อนการทางานด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความ
เป็นเลิศ

ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายงานทะเบียนและวัดผล

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะใน
การเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล

ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้พร้อมใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการ

เสริมสร้างขีดความสามารถบุคคลากร
ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของสานักทะเบียนและวัดผล
Culture วัฒนธรรม

M = Mastery of Buddhism
ต้นแบบพุทธวิถี

C = Compassionate & Collaboration
สร้างสิ่งดีเพื่อมหาวิทยาลัย

แผนภาพที่ ๖ แผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักทะเบียนและวัดผล

U = Unity
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

- ๒๗ ๓.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป้าประสงค์ที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับเทคโนโลยีการ
ฐานข้อมูลในระบบทะเบียน ร้อยละของฐานข้อมูลในระบบทะเบียน ให้บริการ
นิสิตมีครบและพร้อมใช้งาน นิสิตมีครบและพร้อมใช้งาน
กลยุทธ์ที่ ๒ เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้
พร้อมใช้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับกระบวนการ
การออกเอกสารสาคัญทาง ร้อยละของเอกสารสาคัญทาง
ทางานสู่ความเป็นเลิศ
การศึกษามีความถูกต้อง
การศึกษามีความถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับ
เครือข่ายงานทะเบียนและวัดผล
กลยุทธ์ที่ ๖ ติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณของสานักทะเบียนและ
วัดผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
เป้าประสงค์ที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๗ เสริมสร้างขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ ร้อยละของงานทะเบียนและวัดผลที่ส่ง ของบุคลากร
งานทะเบียนและวัดผลได้
งานตามกาหนดระยะเวลา
ตามกาหนดระยะเวลา

๒๘
๓.๔ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป้าประสงค์

๑. ร้อยละของ
ฐานข้อมูลใน
ระบบทะเบียน
นิสิตมีครบและ
พร้อมใช้งาน

เป้าหมาย (พ.ศ.)
๖๐ ๖๑

๕๐ ๑๐๐

๖๒ ๖๓ ๖๔

กลยุทธ์
๑. ยกระดับ
เทคโนโลยีการ
ให้บริการ

๒. เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลให้
พร้อมใช้

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. ร้อยละของ
กระบวนงานที่
ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ
๒. ร้อยละของ
กระบวนงานที่
สามารถทาได้
ตามกาหนด
๓. ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การเชื่อมโยง
ของฐานข้อมูล

เป้าหมาย (พ.ศ.)
๖๐

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

ปีฐาน ๕๐ ๑๐๐

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการ
ทางานของสานักทะเบียน
และวัดผล

ส่วนทะเบียน เจ้าหน้าที่
นิสิต
ทะเบียน
ประจา
วข., วส., หร.
, นวบ.
กลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
ทะเบียน
ประจา
วข., วส., หร.
, นวบ.
กลุ่มงานรับ เจ้าหน้าที่
นิสิต
ทะเบียน
ทะเบียนและ ประจา
สถิติ
วข., วส., หร.
, นวบ.

ปีฐาน ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ ๒. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการให้บริการ
งานทะเบียนและวัดผล
๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐

๓. โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลงานทะเบียน
และวัดผล

(หลัก)

(ร่วม)

- ๒๘ -

๑. ฐานข้อมูลใน
ระบบทะเบียน
นิสิตมีครบและ
พร้อมใช้งาน

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
๑.การออก
เอกสารสาคัญทาง
การศึกษามีความ
ถูกต้อง

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย (พ.ศ.)
๖๐ ๖๑

๑.ร้อยละของ
ปีฐาน ๑๐๐
เอกสารสาคัญทาง
การศึกษามีความ
ถูกต้อง

๑.ยกระดับ
กระบวนการ
ทางานสู่ความ
เป็นเลิศ
๒. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสารทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร
๓. ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายงาน
ทะเบียนและ
วัดผล
๔. ติดตามการ
บริหารจัดการ
งบประมาณของ
สานักทะเบียน
และวัดผล

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๑. ระดับการ
บริการที่เป็น
เลิศ*

เป้าหมาย (พ.ศ.)
๖๐

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

(หลัก)

(ร่วม)

๒* ๓* ๔* ๕* ๑. โครงการ ยกระดับ ส่วน
กระบวนการทางานสานัก ประเมินผล
ทะเบียนและวัดผลสู่ความ การศึกษา
เป็นเลิศ
ปีฐาน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

เจ้าหน้าที่
ทะเบียน
ประจา
วข., วส., หร.
, นวบ.

๓. จานวนองค์
ความรู้ที่นาไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ปีฐาน +๒ +๒ +๒ +๒ ๒.โครงการจัดการความรู้ ส่วน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น ประเมินผล
กิจกรรมในโครงการ
การศึกษา

เจ้าหน้าที่
ทะเบียน
ประจา
วข., วส., หร.
, นวบ.

๔. ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓.แผนติดตามการใช้
งบประมาณ

๒. ร้อยละของ
งานที่ได้รับ
มอบหมายส่งทัน
ตามกาหนด

กลุ่มงาน
บริหาร

- ๒๙ -

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกก หน้า ๔๒

๖๒ ๖๓ ๖๔

กลยุทธ์

๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
เป้าประสงค์
๑.เจ้าหน้าที่
สามารถให้บริการ
งานทะเบียนและ
วัดผลได้ตาม
กาหนดระยะเวลา

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

เป้าหมาย (พ.ศ.)
๖๐ ๖๑

๑.ร้อยละของงาน ปีฐาน ๑๐๐
ทะเบียนและ
วัดผลที่ส่งงาน
ตามกาหนด
ระยะเวลา

๖๒ ๖๓ ๖๔

กลยุทธ์
๑.เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

เป้าหมาย (พ.ศ.)
๖๐

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

(หลัก)

๑.ร้อยละของ ปีฐาน ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๑.โครงการพัฒนา
สานัก
บุคลากรที่ได้รับ
ศักยภาพบุคลากรด้าน
ทะเบียนและ
การแต่งตั้งเป็น
ทะเบียนและวัดผลสู่ความ วัดผล
ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นเลิศ
ชานาญการ
พิเศษ และ
ชานาญการ

(ร่วม)
เจ้าหน้าที่
ทะเบียน
ประจา
วข., วส., หร.
, นวบ.

- ๓๐ -

๓๑
๓.๕ ประมาณการงบประมาณ
กลยุทธ์
๑.ยกระดับเทคโนโลยีการให้บริการ

๒.เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้พร้อมใช้

๑. โครงการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
ทางานของสานักทะเบียนและวัดผล
๒. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการงาน
ทะเบียนและวัดผล
๓. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลงานทะเบียน
และวัดผล
๔.โครงการ ยกระดับกระบวนการทางานสานัก
ทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ

๒๕๖๐

ประมาณการงบประมาณ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
- ๓๑ -

๓.ยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็น
เลิศ
๔.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายงาน
ทะเบียนและวัดผล
๖. ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสานักทะเบียนและวัดผล
๗.เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

๕.โครงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นกิจกรรมในโครงการ
๖.แผนติดตามการใช้งบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๗.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๓๒

๓.๖ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการที่ ๑
: โครงการวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการทางานของสานักทะเบียนและวัดผล
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อวิเคราะห์ภาระงานและออกแบบกระบวนการ
ทางานของสานักทะเบียนและวัดผลที่เหมาะสม
๒. เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของสานักทะเบียนและ
วัดผล
ตัวชี้วัด :
๑. ร้อยละของกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ
การดาเนินการหลัก/ย่อย
๑. กาหนดภาระงานที่
ต้องการปรับปรุง
๒. วิเคราะห์ภาระงานที่
ต้องการปรับปรุง
๓. ออกแบบกระบวนการ
ทางานที่เหมาะสม
๔. เสนอคณะกรรมการ
ประจาสานักพิจารณา
๕. จัดทารูปเล่มออกเผยแผ่
๖. จัดอบรมกระบวนการ
ทางานแก่บุคลากร

ผลผลิต
(Output)

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ขับเคลื่อน
การทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนทะเบียนนิสิต

เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง
แล้วเสร็จ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบ
หน่วยงาน

ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.ประมาณ รับผิดชอบ
ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.
๑.จานวนภาระงานที่
๕,๐๐๐ ส่วนทะเบียน
นิสิต
ต้องการปรับปรุง ๕ เรื่อง
๒. จานวนภาระงานที่
๕,๐๐๐ ส่วนทะเบียน
นิสิต
ได้รับการปรับปรุง ๕ เรื่อง
๓. จานวนกระบวนการ
๕,๐๐๐ ส่วนทะเบียน
นิสิต
ทางานที่เหมาะสม ๕ เรื่อง
ผู้อานวยการ
๔. จานวนกระบวนการที่
สานักฯ
ได้รับการรับรอง ๕ เรื่อง
๕.คู่มือกระบวนการทางาน
๑๐,๐๐๐ ส่วนทะเบียน
นิสิต
สานักทะเบียนและวัดผล
๖.จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
๒๕,๐๐๐ ส่วนทะเบียน
นิสิต
การอบรม ๑๔๐ คน

๓๓

โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ
งานทะเบียนและวัดผล
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรองรับการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการทางานของสานักทะเบียนและวัดผลได้
ตัวชี้วัด :
๑. ร้อยละของกระบวนงานที่สามารถทาได้ตามกาหนด
การดาเนินการหลัก/ย่อย
๑.สารวจความต้องการใช้
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
-จัดทาแบบสารวจความ
ต้องการฯ
-รวบรวมความต้องการ
เสนอผู้บริหาร
๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับการให้บริการ
-ระบบสาเร็จการศึกษา
-ระบบทาบัตรออนไลน์
๓. จัดอบรมบุคลากรในการ
ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
๔. กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการทางานของ
เจ้าหน้าที่หลังจบการอบรม

ผลผลิต
(Output)
๑.จานวนเทคโนโลยีที่
จาเป็นปีละ ๑ เรื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ขับเคลื่อน
การทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหาร ส่วนทะเบียน
นิสิต สานักทะเบียนและวัดผล
เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. ร้อยละ ๖๐ ของกระบวนงานที่สามารถทาได้ตาม
กาหนด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบ
หน่วยงาน

ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.ประมาณ รับผิดชอบ
ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.
๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
บริหาร

๒.จานวนระบบเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนา ๑ เรื่อง

๑๒๕,๐๐๐ กลุ่มงาน
บริหาร

๓. จานวนบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม ๑๔๐ คน
๔. กระบวนงานแล้วเสร็จ
ตามกาหนด

๕๐,๐๐๐ กลุ่มงาน
บริหาร
๒๐,๐๐๐ กลุ่มงาน
บริหาร

๓๔

โครงการที่ ๓ :
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนและวัดผล
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลที่
เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับการ
ใช้ข้อมูลระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและวัดผล
ตัวชี้วัด :
๑. ร้อยละของความสาเร็จในการเชื่อมโยงของฐานข้อมูล
การดาเนินการหลัก/ย่อย
๑.สารวจฐานข้อมูลนิสิต
ความพร้อมและส่วนขาด
๒.เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลนิสิต
๓.พัฒนาฐานข้อมูลนิสิต
-ฐานข้อมูลประวัตินิสิต
-ฐานข้อมูลหลักสูตร
-ฐานข้อมูลอาจารย์
-ฐานข้อมูลผลการศึกษา
๔.กากับและติดตาม
รายงานผลการดาเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่พร้อม
ใช้

ผลผลิต
(Output)
รายงานผลการสารวจ
ฐานข้อมูลนิสิต จานวน ๑
เล่ม
จานวนฐานข้อมูลที่
ต้องการพัฒนาปีละ ๑
ฐาน
ฐานข้อมูลนิสิตพร้อมใช้
งาน ๑๐๐%

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ขับเคลื่อน
การทางานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียน
และสถิตสิ ่วนทะเบียนนิสิต สานักทะเบียนและวัดผล
เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. ร้อยละ ๔๐ ของความสาเร็จในการเชื่อมโยงของ
ฐานข้อมูล
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบ
หน่วยงาน

ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.ประมาณ รับผิดชอบ
ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.
๕,๐๐๐ กลุ่มงานรับ
นิสิต ทะเบียน
และสถิติ

๕,๐๐๐ กลุ่มงานรับ

นิสิต ทะเบียน
และสถิติ

๑๕๐,๐๐๐ กลุ่มงานรับ

นิสิต ทะเบียน
และสถิติ

๔๐,๐๐๐ กลุ่มงานรับ

นิสิต ทะเบียน
และสถิติ

๓๕
โครงการที่ ๔ : โครงการยกระดับกระบวนการทางาน
สานักทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานสานักทะเบียนและ
วัดผลที่มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการทางานของสานักทะเบียนและวัดผลได้
๓. เพื่อยกระดับกระบวนการทางานสานักทะเบียนและ
วัดผลสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด :
๑. ระดับการบริการที่เป็นเลิศ
๒. ร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายส่งทันตามกาหนด
การดาเนินการหลัก/ย่อย
๑.สารวจกระบวนการ
ทางานเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ
๒.เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน
๓.พัฒนากระบวนการ
ทางานเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศระดับที่ ๒ ได้แก่ การ
ทางานด้วยตนเอง
Self
Service
๔.กากับและติดตาม
รายงานผลการดาเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศระดับที่ ๓ คือ การ
ทางานแบบอัตโนมัติ Auto
Service

ผลผลิต
(Output)

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยกระดับ
กระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนประเมินผลการศึกษา
สานักทะเบียนและวัดผล

เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. การบริการอยู่ในลาดับ ๒
๒. ร้อยละ ๘๐ ของงานที่ได้รับมอบหมายส่งทันตาม
กาหนด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบ
หน่วยงาน

ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.ประมาณ รับผิดชอบ
ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.

รายงานผลการสารวจ
กระบวนการทางานเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ จานวน ๑
เล่ม
กระบวนการทางานได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยปีละ
๑ เรื่อง

๕,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา

ผู้รับบริการสามารถขอรับ
บริการข้อมูลงานทะเบียน
และวัดผลได้ผ่านระบบเว็บ
ไซด์ของมหาวิทยาลัย และ
เว็บไซด์บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

๑๕๐,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา

๕,๐๐๐

ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา

๔๐,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา

๓๖
โครงการที่ ๕ : โครงการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นกิจกรรมในโครงการ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านทะเบียนและวัดผลอย่าง
น้อยปีละ ๒ เรื่อง เพื่อเผยแผ่สู่สาธารณะหรือภาคี
เครือข่าย
๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทะเบียนและวัดผลแก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกส่วนจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๓. เพื่อยกระดับกระบวนการทางานสานักทะเบียนและ
วัดผลสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด :
๑. จานวนองค์ความรู้ที่นาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินการหลัก/ย่อย

ผลผลิต
(Output)

๑.สารวจและกาหนดองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร

รายงานผลการสารวจองค์
ความรู้ จานวน ๑ เล่ม

๒.เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาดาเนินการจัดทา
องค์ความรู้
๓.พัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่
อย่างน้อย ๒ เรื่อง

องค์ความรู้ได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยปีละ ๒
เรื่อง
องค์ความรู้ด้านทะเบียน
และวัดผล เพิ่มขึ้น ๒ เรื่อง

๔. จัดทาองค์ความรู้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและเผยแผ่
หรือนาไปแลกเปลี่ยนกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ
๔.กากับติดตาม และ
รายงานผลการดาเนินการ
ให้มหาวิทยาลัยทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ยกระดับ
กระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนประเมินผลการศึกษา
สานักทะเบียนและวัดผล

เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. องค์ความรู้ที่นาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบ

จานวน ๒
หน่วยงาน

ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.ประมาณ รับผิดชอบ
ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.

๕,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา
๕,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา
๕๐,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา
๑๐๐,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา
๔๐,๐๐๐ ส่วน
ประเมินผล
การศึกษา

๓๗
โครงการที่ ๖ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓สนับสนุน
ทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้งานทะเบียน
และวัดผล
วัตถุประสงค์ :
งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑. เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านทะเบียนและวัดผลสู่ หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักทะเบียนและวัดผล
ความเป็นเลิศ
๒. เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
ตัวชี้วัด :
เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ๑. ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ชานาญการพิเศษ และชานาญการ
ผู้เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ และชานาญการ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ผลผลิต
งบ
หน่วยงาน
การดาเนินการหลัก/ย่อย
ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.(Output)
ประมาณ รับผิดชอบ
ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.
๑.สารวจความพร้อมและส่วน
ขาดในการพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้งานทะเบียนและวัดผล
๒. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สานักทะเบียนและวัดผล

รายงานผลการสารวจความ
ต้องการของบุคลากร จานวน
๑ เล่ม
แผนพัฒนาบุคลากรสานัก
ทะเบียนและวัดผล จานวน ๑
แผน
๓.เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา บุคลากรได้รับการพัฒนาและมี
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรอย่าง ทักษะในการทางานเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง
๔. พัฒนาบุคลากรตามแผนที่
วางไว้ เช่น
-ทักษะด้านภาษา
-ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-ทักษะด้านงานวัดผล
๕. ศึกษาดูงานด้านทะเบียนและ มีการปรับปรุงกระบวนการ
วัดผลทั้งในและต่างประเทศ
ทางานเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ
๖.จัดอบรมการเขียนงานด้าน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ ชานาญ
ทะเบียนและวัดผลเพื่อขอ
การพิเศษ ชานาญการ เพิ่มขึ้น
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ชานาญ ร้อยละ ๑๐
การพิเศษ และชานาญการ
๗.กากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการดาเนินการให้
มหาวิทยาลัยทราบ

๕,๐๐๐

สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๕,๐๐๐ สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๕,๐๐๐ สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๑๕๐,๐๐๐ สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๒๐๐,๐๐๐ สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๑๐๐,๐๐๐ สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล
๓๕,๐๐๐

สานัก
ทะเบียนและ
วัดผล

๓๘
แผนงานที่ ๑ : แผนติดตามการใช้งบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับ
กระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์ :
งบประมาณ : - บาท
๑. เพื่อกากับและควบคุมการใช้งานงบประมาณของส่วน หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหาร ส่วนทะเบียน
งานให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายของส่วน นิสิต สานักทะเบียนและวัดผล
งาน และมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อยกระดับกระบวนการทางานสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด :
เป้าหมายปี ๒๕๖๑ :
๑. ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตาม
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ผลผลิต
หน่วยงาน
งบ
การดาเนินการหลัก/ย่อย
ส.ค.- ต.ค.- ม.ค.- เม.ย. ก.ค.- ประมาณ
(Output)
รับผิดชอบ
ก.ย. ธ.ค. มี.ค. -มิ.ย. ก.ย.
๑.สารวจการใช้งบประมาณ การเบิกใช้งบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
๒.จัดทาแผนงบประมาณ
ประจาปี
๓.เสนอคณะกรรมการ
ประจาสานักเพื่อพิจารณา
และจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
๔.ดาเนินการตาม
งบประมาณที่จัดสรร
๕.ควบคุมและกากับการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖.รายงานผลการดาเนินการ
ให้ส่วนงานและ
มหาวิทยาลัยทราบเป็น
ระยะ

-

-

-

กลุ่มงาน
บริหาร
กลุ่มงาน
บริหาร
กลุ่มงาน
บริหาร
กลุ่มงาน
บริหาร
กลุ่มงาน
บริหาร
กลุ่มงาน
บริหาร

๓๙

ส่วนที่ ๔
การนาแผนพัฒนา สานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนา
สานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) ไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดถือเป็นขั้นตอนสาคัญ ควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ การบริหาร
๑. ระดับสานักทะเบียนและวัดผล
มีภารกิจเกี่ยวกับงานรับนิสิต งานทะเบียนและสถิตินิสิต งานจัดตารางสอน และตารางสอบ งานจัด
สอบ งานคลังข้อสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานปริญญาบัตร งานจัดทาระบบและบริการสารสนเทศด้าน
ทะเบียนและวัดผล
๒. ระดับส่วนทะเบียนนิสิต
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานรับนิสิต งานฐานข้อมูลทะเบียนและสถิติ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ ๑) กลุ่มงานบริหาร
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา งบอบรม
บุคลากรด้านทะเบียนและวัดผล ประสานงานกับส่วนงานอื่น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย ๒) กลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ปฏิบัติงานจัดทาคู่มือนิสิต การรับสมัครและคัดเลือกนิสิต
การลงทะเบียนเรียน งานฐานข้อมูลนิสิตและบริการสารสนเทศและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๓. ระดับส่วนประเมินและวัดผล
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมวลผลการศึกษางานประมวลผลการศึกษา จัด
ตารางสอนและตารางสอบ งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ งานปริญญาบัตร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน คือ ๑) กลุ่มตารางสอนและจัดสอบ ปฏิบัติงานจัดทาตารางสอน
ตารางสอบ งานข้อสอบกลาง งานจัดสอบ งานคลังข้อสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) กลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา งานแจ้งผลการศึกษา งานสาเร็จ
การศึกษา งานออกเอกสารรับรองการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ การขับเคลื่อนแผน
-จัดประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สานักทะเบียนและวัดผล ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อ
ถ่ายทอดแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
-ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของตนเองที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
-ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละส่วนงาน
-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี ให้คณะกรรมการประจาสานักทะเบียน
และวัดผลทราบทุก ๔ เดือน (รายไตรมาศของปีงบประมาณ)
-นาผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผลไปปรับปรุงแก้ไข

๔๐
๔.๓ การติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการประจาสานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ติดตามประเมินผลแผนตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผน และ
รายงานให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทราบ และทาการทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม
เมื่อสิ้นสุดแผนมีการประเมินผลแผนเพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาสานักทะเบียนและวัดผล
ในระยะต่อไป

๔๑

ภาคผนวก

๔๒

ภาคผนวก ก
คาอธิบายเพิ่มเติมเกณฑ์การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
ระดับที่ ๑ พื้นฐานการให้บริการ (Basic Service)
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ผ่าน
บริการเคาท์เตอร์เซอร์วิส
ระดับที่ ๒ การให้บริการด้วยตนเอง (Self Service)
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลได้ผ่านระบบเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย และเว็บไซด์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ระดับที่ ๓ การให้บริการแบบอัตโนมัติ (Auto Service)
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลผ่านช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย เช่น ผ่านตู้ให้บริการ ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ระดับที่ ๔ การให้บริการแบบโมบาย (Smart Service)
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลผ่านระบบแอบพลิเคชั่น
โมบาย สมาร์ทโฟน
ระดับที่ ๕ การให้บริการแบบฉลาด (Intelligent Service)
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการข้อมูลงานทะเบียนและวัดผลได้ทุกที่ทุกเวลา ( Any Where
Any Time)

๔๓

ภาคผนวก ข
รายนามคณะกรรมการจัดทาแผนฯ

๔๔

๔๕

๔๖

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดทาแผนพัฒนา สานักทะเบียนและวัดผล
ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔๗

๔๘

๔๙

