รอบ 1 ป 6 เดือน
1 กันยายน 2561 - 29 กุมภาพันธ 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
รอบ 1 ป 6 เดือน ของผูอ ำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ในชวงการบริหารงานตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563
1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย (Concept Paper)
สำนักทะเบียนและประมวลผลเปนสวนงานสนับสนุนพันธกิจหลักดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ไดรับ
อนุมัติจัดตั้งเพื่อดำเนินงานดานการจัดการและใหบริการงานทะเบียนการศึกษา ประกอบดวย การรับเขาศึกษา
ทะเบียนประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบ
และรับรองการสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคคือ
1. ดำเนินการรับบุคคลเขาศึกษา ใหไดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. จัดการและใหบริการขอมูลสารสนเทศดานทะเบียนการศึกษา ที่ครบถวนและถูกตอง ตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เปนสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน มั่นคง และปลอดภัย
3. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานและการใหบริการดานทะเบียนการศึกษา
5. ใหบริการวิชาการ โดยใชสมรรถนะหลักขององคกรเพื่อประโยชนแกสังคม
6. บริหารจัดการองคกร ใหระบบงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
การปฏิบัติงานของสำนักมีเปาหมายเพื่อตอบสนองมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
องคกรสูความเปนเลิศ โดยการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขางตน ผูบริหารสำนักอาศัยองคประกอบ
หลัก ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก คือ ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา การ
จัดการระบบงานทะเบียนการศึกษา และการบริการทะเบียนนักศึกษา 2) วัฒนธรรมองคกร คือ บริการดวยไมตรี
เทคโนโลยีกาวไกล สรางสรรคความประทับใจ มุงมั่นในคุณภาพ และ 3) คานิยม RECORDS ซึ่งมีความหมาย
คือ เชื่อถือได มีประสิทธิภาพ ใสใจผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจ ตรงเวลา ตอบสนองทันการณ เครงครัดใน
วินัย และ เปนระบบ บริบทเหลานี้เปนปจจัยสำคัญที่ผูบริหารใชสื่อสารกับบุคลากรใหมุงมั่นในทิศทางเดียวกัน
เพื ่ อผลั กดั นให สำนั กทะเบี ยนและประมวลผล มหาวิทยาลัย เชีย งใหม กาวสูความเปน ผูน ำที่มุงเนน การใช
เทคโนโลยี เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการบริการงานทะเบียนการศึกษาทั้งระบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่สามารถเปน
แบบอยางจนเกิดเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากร เพื่อสรางสรรคงานบริการ
ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจเกินความคาดหวัง

การบริหารสำนักใหมีการพัฒนาความสามารถอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง ทั้งการจัดการระบบและการ
ใหบริการงานทะเบียนการศึกษา โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย นำไปสูการสรางนวัตกรรม
ระบบงานและระบบบริการ ผูบริหารสำนักไดนำขอมูลพื้นฐานขององคกร ประกอบการวิเคราะห SWOT พบวามี
ความทาทายในประเด็นตางๆ 3 ดาน ดังนี้
1.
-

ความทาทายดานระบบและกระบวนการ
การจัดการขอมูลสารสนเทศใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน มีมาตรฐาน มั่นคง และปลอดภัย
การพัฒนาระบบและรูปแบบการใหบริการที่เขาถึงงาย สะดวกตอการใชงาน
การใชเครื่องมือคุณภาพ เครื่องมือบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานประจำ
การวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงาน
การพัฒนากระบวนการเปนแนวปฏิบัติที่ดี และพัฒนาใหเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.
-

ความทาทายดานบุคลากร
การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
การจัดการความรูและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การทำงานเปนทีมในงานประจำ งานวิจัย งานโครงการ งานเฉพาะกิจ
การสงเสริมและใหรางวัลผูปฏิบัติงานและผูใหบริการที่มีผลงานโดดเดน เปนที่ยอมรับ

3.
-

ความทาทายดานการบริหารจัดการ
การปรับโครงสรางองคกร เพื่อจัดสวนงานใหสอดคลองกับลักษณะงานและอัตรากำลัง
การใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ จำแนกงบประมาณตามกิจกรรม ลดตนทุน เพิ่มผลิตภาพ
การปรับปรุงอาคารเรียนรวม โสตทัศนูปกรณ ซอฟตแวร เพื่อสนับสนุนการเรียน
การปรับปรุงสถานที่ทำงาน ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมดี เพื่อความสะดวกในการใหบริการ
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จากขอมูลดังกลาวจึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานเริ่มตน เพื่อการบริหารงานในระยะ 4 ป
พ.ศ. 2562 -2565 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา
1.1 จัดใหมีฮารดแวรและพัฒนาซอฟตแวรเพื่อระบบสารสนเทศงานทะเบียนการศึกษา ใหขอมูลมีความ
ครบถวน มั่นคง ปลอดภัย สรางระบบสำรองขอมูลและระบบการทำงานสำรอง กรณีภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ
1.2 จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูลระหวางสวนงาน ภายใต
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ยกระดับระบบวิเคราะหและจัดการขอมูล ใหเปนสารสนเทศเชิงลึก
1.3 จัดทำระบบประมวลผลอัตโนมัติ และใหบริการออนไลน ครอบคลุมงานทะเบียนการศึกษาทั้งระบบ
1.4 สรางสรรคนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2.1 ยกระดับกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ เปนแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน และตอยอดระบบ
บริการใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
2.2 สรางระบบและกระบวนการเพื่อรองรับความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง
3.1 ยกระดับความรูและทักษะแกบุคลากรเพื่อการจัดการและการบริการที่เปนเลิศ
3.2 ผลักดันใหมีการจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.3 เสริมสรางความสามัคคี ขวัญและกำลังใจแกผูปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการองคกรที่ดี
4.1 สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารองคกรตามแนวทาง EdPEx
4.2 หลอมรวมโครงสรางสวนงานภายในเพื่อบูรณาการการบริหาร
4.3 ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมในการใหบริการงานทะเบียนการศึกษาและอาคารเรียนรวม

-3-

2. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศนสำนักทะเบียนและประมวลผล
เปนผูนำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
พันธกิจ
1. จัดการและใหบริการระบบรับเขาศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบดวย งานทะเบี ยน
ประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการ
สำเร็จการศึกษา
2. จัดการและใหบริการอาคารเรียนรวม
3. ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบงานทะเบียนการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ประจำปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

รอยละ หมาย
ความสำเร็จ เหตุ

แผน

ผล

ระดับความสำเร็จในการบริการเกินความคาดหวัง

5

3

60

จำนวนนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาประยุกตใช

1

2

100

จำนวนกิจกรรมที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช

1

8

100

5

2

40

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ระดับความสำเร็จในการบริการงานทะเบียนการศึกษา
รอยละของระยะเวลาที่ระบบสามารถใหบริการได

99.0 99.95

100

จำนวนกระบวนการในระบบงาน Work System ที่ไดมีการพัฒนาใหดีขึ้น

6

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

80 48.40

60.5

รอยละของบริการที่สงมอบตรงตามเวลา

100 84.85

84.85

จำนวนรายการขอผิดพลาดของการบริการงานทะเบียนการศึกษา

0

13

128

100

0

ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง
คะแนนความสุขภาพรวมของบุคลากร
รอยละของผูนำระดับสูงไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ทำงาน
รอยละของบุคลากรไดรบั การพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทำงาน
ความพึงพอใจในการทำงานและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
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65 65.40

100

100

100

100

100

100

100

80 62.23

77.79

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

รอยละ หมาย
ความสำเร็จ เหตุ

แผน

ผล

จำนวนปญหาและขอรองเรียนที่ไมไดรับการตอบสนองจนทำใหเกิดเปนคดีความ

0

0

100

ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการองคกร

5

4

80

จำนวนขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารองคกร

10

12

100

รอยละของแผนปฏิบัติการประจำปที่บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว

100 88.89

ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการองคกรที่ดี

88.89

จำนวนองคความรูที่ถูกเก็บอยางเปนระบบ

4

4

100

จำนวนองคความรูที่ผูนำระดับสูงไดรับจากการฝกอบรมถูกนำไปใชในการพัฒนางาน

2

2

100

จำนวนองคความรูที่บุคลากรไดรับจากการฝกอบรมถูกนำไปใชในการพัฒนางาน

2

2

100
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3. สรุปผลการดำเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมที่มีความโดดเดน
แผนงานเริ่มตน (Initiatives) พ.ศ. 2562-2565

ดำเนินการแลวเสร็จ ปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรที่ 1 (ST1) สรางนวัตกรรมระบบงานทะเบียนการศึกษา
ST1-I1 จัดใหมีฮารดแวรและพัฒนาซอฟตแวรเพื่อ 1. พัฒนาระบบเชื่อมตอขอมูลนักศึกษาจากทะเบียนราษฎร
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนการศึกษา ใหขอมูล กรมการปกครอง
มีความครบถวน มั่นคง ปลอดภัย สรางระบบ
2. จัดใหมีการสำรองขอมูลยอนหลัง 30 วัน และระบบการทำงาน
สำรองขอมูลและระบบการทำงานสำรอง กรณี
ยอนหลัง 14 วัน บน Google Cloud
ภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ
ST1-I2 จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูลระหวางสวนงาน
ภายใตนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ยกระดับระบบวิเคราะหและจัดการขอมูล ใหเปน
สารสนเทศเชิงลึก

1. พัฒนาใหมี API (Application Programming Interface) เพื่อ
เปนชองทางใชประโยชนขอมูลทะเบียนการศึกษาผานการสื่อสาร
ดวย Software Program
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใตนโยบายความเปนสวนตัว
(Privacy Policy) ปรับขั้นตอนในการเขาถึงขอมูลสวนตัวของ
นักศึกษาดวยรหัสผาน CMU IT account และจัดทำประกาศ
นโยบายความเปนสวนตัวในการใชบริการของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล
3. พัฒนาระบบ Business Intelligence เพื่อการวิเคราะหขอมูล
ในการบริหารงานทะเบียนการศึกษา

กำลังดำเนินการปงบประมาณ 2563
1. จัดหาเครื่องแมขายหลักและอุปกรณเครือขาย
2. ปรับโครงสรางระบบเครื่องแมขายใหมีชุดสำรองทั้งในและ
นอกที่ตั้ง

1. พัฒนาฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตรเพื่อปริญญา สำหรับ
การใชงานในระบบทะเบียนการศึกษา
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ST1-I3 จัดทำระบบการประมวลผลอัตโนมัติ และ
ใหบริการออนไลน ครอบคลุมงานทะเบียน
การศึกษาทั้งระบบ

ST1-I4 สรางสรรคนวัตกรรมระบบงานทะเบียน
การศึกษา โดยใชเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและ
เหมาะสม

กำลังดำเนินการปงบประมาณ 2563
1. พัฒนาระบบบริการทะเบียนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบน
สมารทโฟน
2. พัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ
3. พัฒนาระบบแจงเตือนและบริการขอมูลขาวสารงาน
ทะเบียนการศึกษา

1. โปรแกรมถอนกระบวนวิชาผานระบบออนไลนเต็มรูปแบบ
2. โปรแกรมตรวจสอบการพนสถานภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. โปรแกรมตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (REG AI) พัฒนาจากคำถามที่ถาม
บอย (FAQ)

ยุทธศาสตรที่ 2 (ST2) เสริมสรางกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ST2-I1 ยกระดับกระบวนการทำงานใหมี
1. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อจัดการขอมูลการรับเขาศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพเปนแนวปฏิบตั ิที่เปนมาตรฐาน และ ปริญญาตรี ชองทาง TCAS และ IPAS
ตอยอดระบบบริการใหตอบสนองความตองการ 2. ปรับปรุงกระบวนการรายงานตัวนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ของผูรับบริการ
3. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน และการ
ออก มชท 50 ของนักศึกษาระบบชัน้ ป
4. พัฒนาการจัดเก็บประกาศรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา ผานระบบ
ออนไลน สำหรับคณะและภาควิชา
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1. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน
กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
2. พัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส
3. พัฒนาระบบการขอเอกสารการขอทำบัตรประจำตัว
นักศึกษาดวยตนเองผานตูบริการอัตโนมัติ
4. พัฒนาระบบออนไลนเพื่อแกไขขอมูลทะเบียนประวัติ
1. ปรับปรุงกระบวนการรายงานตัวนักศึกษาใหมระดับ
บัณฑิตศึกษา (การชำระเงิน QR Payment / การ Upload
เอกสารประกอบการรายงานตัว)
2. ปรับปรุงกระบวนการรายงานตัวบัณฑิตเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3. พัฒนาระบบการชำระเงินคาธรรมเนียมขอเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษาผานตูบริการอัตโนมัติ ดวยระบบ QR Payment
4. พัฒนาระบบออกเอกสารรับรองรายละเอียดกระบวนวิชา
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5. พัฒนาการจัดเก็บประกาศการคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ประจำ
ภาคการศึกษา และรายชื่อผูคาดวาจะสำเร็จการศึกษา ผานระบบ
ออนไลน สำหรับคณะและภาควิชา
6. พัฒนาการชำระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อใชบริการของ
มหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ดวยระบบ QR Payment
7. พัฒนาการจัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
8. พัฒนาการโอนทะเบียนประวัตนิ ักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
การโอนรหัสคาธรรมเนียมการศึกษาลงสูฐ านขอมูล
9. พัฒนาการสืบคนขอมูลรหัสคาธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสใหมในระบบบริหารจัดการขอมูลพื้นฐาน
ออนไลน
10. พัฒนาการดึงขอมูลชื่อหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาแบบ
อิสระ จากโปรแกรมฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียม
ขอมูลในการออกหลักฐาน Transcript ฉบับสมบูรณของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
11. พัฒนาการชำระเงินคาธรรมเนียมขอเอกสารสำคัญทาง
การศึกษา ผานชองทางออนไลน ดวยระบบ QR Payment
12. พัฒนาระบบการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการลงทะเบียน
เพื่อใชบริการหลังกำหนด ที่เคานเตอรบริการงานทะเบียนนักศึกษา

5. พัฒนาระบบการจัดทำแผนและประเมินผล (REG Planning
System)
6. พัฒนาเว็บไซตเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(โครงการตอเนื่อง 2562-2563)

ST2-I2 สรางระบบและกระบวนการเพื่อรองรับ
ความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาตลอดชีวติ

1. จัดใหมีชองทางเพื่อการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ
บริการเอกสาร Non-degree transcript สำหรับผูเรียน
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2. พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนการศึกษาของผูเรียน

ยุทธศาสตรที่ 3 (ST3) สงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง
ST3-I1 ยกระดับความรูและทักษะแกบุคลากรเพื่อ 1. จัดอบรมใหความรูในการนำเครื่องมือคุณภาพมาใชในการพัฒนา
การจัดการและการบริการที่เปนเลิศ
งาน: หัวขอ 5 ส
2. จัดอบรมใหความรู หัวขอ การทำงานเปนทีมและจิตบริการ
3. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมความรูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ และสมรรถนะตามหนาที่

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
หลักสูตร Communicative English at Work
2. พัฒนาบุคลากรดวยระบบหมุนเวียนงาน
3. สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมความรูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะหลัก สมรรถนะการจัดการ และสมรรถนะตามหนาที่

ST3-I2 ผลักดันใหมีการจัดการความรูและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ผูอำนวยการเรียนรู (Facilitator Development)
2. จัดกิจกรรม KM Show & Share และการถายทอดความรูจาก
รุนสูรุน

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเทคนิคการถอด
องคความรู (Knowledge Capturing)
2. พัฒนาระบบจัดเก็บ “ขุมความรูสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล”

ST3-I3 เสริมสรางความสามัคคี ขวัญและกำลังใจ
แกผูปฏิบัติงาน

1. จัดโครงการสงเสริมบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน
(รางวัลผูปฏิบตั ิงานดี และ ผูใหบริการดี)
2. สนับสนุนงบประมาณรายจายเงินรายไดเพื่อดำเนินงานวิจัย
สถาบันของบุคลากร จำนวน 5 เรื่อง
3. จัดอบรมใหความรู เรื่อง สุขภาพจิตในการทำงาน

1. จัดโครงการสงเสริมบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน
(รางวัลผูปฏิบตั ิงานดี และ ผูใหบริการดี)
2. สนับสนุนงบประมาณรายจายเงินรายไดเพื่อดำเนินงานวิจัย
สถาบันของบุคลากร จำนวน 6 เรื่อง
3. จัดอบรมใหความรู เรื่อง โรคจากการทำงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 (ST4) บริหารจัดการองคกรที่ดี
ST4-I1 สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
1. จัดกิจกรรมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ
บริหารองคกรตามแนวทาง EdPEx
การบริหารองคกรเพื่อนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนางาน และ
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สามารถนำขอเสนอแนะไปใชเพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการองคกร
ไดจริง
ST4-I2 หลอมรวมโครงสรางสวนงานภายในเพื่อ
บูรณาการการบริหาร
ST4-I3 ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมในการ
ใหบริการงานทะเบียนการศึกษาและอาคารเรียน
รวม

1. ปรับโครงสรางองคกร ยุบรวมฝายและงาน ปรับหนาที่ ความ
รับผิดชอบและภาระงานของบุคลากรตามโครงสรางใหม
1. ปรับปรุงอุปกรณและโสตทัศนูปกรณภายในหองเรียน และระบบ
กายภาพอาคารเรียนรวม
2. ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานระยะที่ 1 และขอตั้ง
งบประมาณในการดำเนินการ
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1. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานระยะที่ 1
2. จัดใหมีเครื่องฟอกอากาศในหองเรียนและหองพักอาจารย
ในอาคารเรียนรวม และพืน้ ที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนัก
3. จัดใหมีกลองวงจรปดครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนรวม
4. ปรับปรุงฮารดแวรสำหรับคอมพิวเตอรในอาคารเรียนรวม
5. ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานระยะที่ 2 และขอตั้ง
งบประมาณในการดำเนินการ
6. ออกแบบปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 5

4. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ไดใหไวในชวงการเสนอแผนการบริหารงาน
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ
อย า งรวดเร็ ว แผนการดำเนิ น งานต า ง ๆ ที ่ ส  ว นงาน
กำหนดไว ก็จะตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อให
ทันสมัย การวิเคราะห SWOT เพียงอยางเดียวอาจจะไม
ตอบโจทย ข องการบริ ห ารงานในยุ ค ป จ จุ บ ั น ดั ง นั้ น
ผู  บ ริ ห ารอาจต อ งพิ จ ารณาใช แ นวทางการกำหนด
เปาหมายหรือผลกระทบ (Impact) และกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานแลวดำเนินงานเลย เพื่อใหสามารถบรรลุหรือ
ไปถึงยังสิ่งที่ไดวางไว
การจัดทำและการออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับ
ยุคปจจุบัน ควรมีเปาหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให
ผูใชงานสามารถใชงานระบบตาง ๆ ไดงายและรวดเร็ว มี
การรับฟงความคิดเห็นจากผูใชงานเพื่อนำไปปรับปรุง
และพัฒนาระบบใหประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และตองไมละ
ทิ้งสิ่งสำคัญซึ่งก็คือการรักษาความปลอดภัยของทั้งตัว
ระบบและขอมูลในระบบ สำหรับสำนักทะเบียนฯ กลุม
ผูใชสวนใหญคือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ
ออกแบบและพั ฒ นาระบบต า ง ๆ จึ ง ควรคำนึ ง ถึ ง
ความคิด ความตองการของผูใชงานกลุมนี้เปนสำคัญ
จากแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ป ดัชนีชี้วัดซึ่ งระบุ ว า
“ระดับความสำเร็จในการบริ การเกินความคาดหวั ง ”
และ “ร อยละของผู  รั บบริ ก ารได รั บบริก ารเกิ นความ
คาดหวัง” ถือเปนสิ่งที่แสดงถึงความพยายามในการสราง
ความพึงพอใจใหแกผูรับบริการจากสำนักทะเบียนฯ ซึ่ง
เปนสิ่งที่สำคัญมาก แตก็ตองระวังวาจะเปนการสราง
ความกดดันใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานมากเกินไป
สำหรั บ จุ ด อ อ น (Weakness) ซึ ่ ง ได ร ะบุ ไ ว ว า
“บุ ค ลากรไม ม ี ค วามสุ ข ในการทำงาน จากการ
เปลี ่ ย นแปลงที ่ ร วดเร็ ว และตลอดเวลาของบริ บ ท
ภายนอก และขอจำกัดของสำนัก ฯ ในการตอบสนอง
ความตองการบุคลากร” หากบุคลากรไมมีความสุขกับ
การทำงาน ก็ จ ะส ง ผลต อประสิท ธิ ภ าพในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน
สำนักกำหนดใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป โดย
ติดตามประเมินผล ปละ 3 ครั้ง เพื่อใหสามารถปรับการ
ดำเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในกระบวนการพั ฒ นาระบบจั ด การและบริ การด า น
ทะเบียนการศึกษาทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน สำนัก
ใหความสำคัญกับความตองการและความคาดหวั ง ของ
ผู  ใ ช บ ริ ก าร โดยนำข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะจาก
กลุมเปาหมาย มาประกอบการออกแบบหรือปรับปรุง และ
มี ร ะบบประเมิ น การใช ง านและความพึ ง พอใจ โดย
ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบแต ล ะงาน จะสรุ ป และรายงานผลการ
ดำเนินการเปนประจำทุกป
สำนักจัดใหมีฮารดแวร ซอฟตแวร ผูรับผิดชอบ และ
ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบและขอมูล
บุคลากรในสำนักถูกหลอหลอมใหใสใจเรื่องความพึ ง
พอใจของผูรับบริการ จนเปนวัฒนธรรมองคกร
เพื่อใหการบรรลุเปาหมายตามดัชนีชี้วัดไมกดดันเกินไป
สำนักใหความสำคัญตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สรางนวัตกรรม ออกแบบใหระบบใชงานไดสะดวก และ
สอดคลองกับความตองการของผูที่มาใชบริการ
ดวยลักษณะงานที่ตองเผชิญกับความทาทายตลอดเวลา
สำนักไดดำเนินการหลายดานเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เชน การฝกอบรม
เพิ ่ ม ความรู  การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงาน การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ผูอำนวยการควรตองใหความสำคัญกับประเด็นนี้ใหมาก
ยิ่งขึ้น
สำนักทะเบียนฯ ควรประสานงานกับคณะตาง ๆ ใน
การเพิ่มเติมรายละเอียดการแนะแนวขอมูลหลักสูตรของ
แตละคณะ เชน การเลือกสาขาวิชา การเลือกวิชาเรียน
แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เปนตน
และนำข อมู ล เหล า นั ้ น มาแสดงในเว็ บ ไซต ข องสำนั ก
ทะเบียนฯ หรือสรางเปน application เพื่อใหผูที่สนใจ
เขามาศึกษาทราบถึงขอมูลของแตละหลักสูตรไดสะดวก
ยิ่งขึ้น
ควรเพิ่มเติ มระบบใหคำแนะนำและแจง เตื อน เชน
การแจงเตือนเมื่อหนวยกิตสะสมไมครบตามเกณฑ การ
แจงเตือนและติดตามผลเมื่อไดรับอักษรลำดับขั้น I (การ
วัดผลยังไมเปนที่สิ้นสุด) เปนระยะเวลาสะสมมากกวา 1
ภาคการศึ กษา เป น ต น ซึ ่ ง จะช ว ยลดความเสี ่ ย งและ
ปญหาที่อาจจะสงผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาได
เพื่อเปนการรองรับกับนโยบายดานการศึกษาตลอด
ชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สำนักทะเบียนฯ ควร
ตองออกแบบระบบที่มีความพรอมในการรองรับผูที่จะ
มาเขาศึกษาผานชองทางดังกลาว และควรมีระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการจำแนกขอมูลของผูเรียน
แตละประเภท เพื่อจะสามารถใหบริการแกผูเรียนแตละ
กลุมไดอยางถูกตองและเหมาะสม
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทะเบียน
และประมวลผลของสำนักทะเบียนฯ นอกจากเพื่อเปน
การอำนวยความสะดวกและให บ ริ ก ารแก น ั ก ศึ ก ษา
คณาจารย และคณะตาง ๆ แลวนั้น หากการออกแบบมี
การจัดการขอมูลที่ดี เปนระบบ และมีการเผยแพรขอมูล
บางสวนในลักษณะของขอมูลเปด (Open Data) ขอมูล
ตาง ๆ เหลานี้จะสามารถนำไปใชงานดานอื่น ๆ ไดอีก
หลากหลาย เช น การประกอบการตั ด สิ น ใจและการ
วางแผนดานนโยบาย การปรับปรุงการใหบริการของ
สำนักทะเบียนฯ เปนตน ซึ่งจะเปนการสรางประโยชน

ผลการดำเนินงาน
งาน การใหรางวัลผูปฏิบั ติงานดี และผู ใหบริการดี การ
สัมมนานอกสถานที่ เปนตน
สำนั ก มี ช  อ งทางที ่ ห ลากหลายในการสื ่ อ สารและ
ประสานงานกับคณะและวิทยาลัย เชน บันทึกขอความ
โทรศัพท อีเมล ไลนกลุม เฟซบุก รวมถึงการจัดสัมมนา
ประจำป สวนงานวิชาการสามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานทะเบียนการศึกษาดวยระบบ API
ชองทางเขาถึงขอมูลหลักสูตรนั้น สำนักไดเชื่อมโยงกับ
แหลงขอมูลในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย
อยู  ใ นระหว า งพั ฒ นาระบบการแจ ง เตื อ นรายบุ ค คล
เพิ่มเติมจากการแจงเตือนที่มีอยูเดิม ผานบันทึกขอความ
และเว็บไซตสำนัก

อยูระหวางดำเนินการ

สำนั ก มี ก ารเผยแพร ข  อ มู ล ด า นทะเบี ย นการศึ ก ษา
ภายใต พรบ คุมครองขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสถิติที่เปนขอมูลเปด เผยแพรทางเว็บไซตสำนัก
แถบเมนูสารสนเทศเพื่อการบริหาร
https://www3.reg.cmu.ac.th/mis-reg/

สําหรับข้ อมูลที่ระบุตวั ตนได้ ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องเป็ นบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง และต้ องใช้ รหัสผ่านเพื่อล๊ อกอินเข้ า
สู่ระบบงานทะเบียนการศึกษา
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ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อย า งมากในการพั ฒ นางานบริ ห ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป
ในการ Transformation ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยไมจำเปนตองเริ่มตนกระบวนการออกแบบ
หรือดำเนินการเองทั้งหมด แตอาจใชวิธีการใหบุคลากรที่
มี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งในด า นนั ้ น ไปศึ ก ษาเรี ย นรู  จ าก
มหาวิทยาลัยอื่นที่ไดมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใน
ดานนั้น ๆ แลว เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นเกิดแนวความคิด
และนำมาปรับใชกับกระบวนการตาง ๆ เพื่อสรางการ
เปลี่ยนแปลงกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะชวยยนระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยตองใชในการสรางกระบวนวิชาใหมเอง

ผลการดำเนินงาน

การศึ ก ษาเรี ย นรู โดยไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย อื ่ น จะได
ดำเนินการตามความเหมาะสมตอไป
ในแต ล ะป สำนั ก มี โ อกาสได แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ก าร
ดำเนินงานดานทะเบียนการศึกษา กับสถาบันหลายแหง
ที่มาดูงานยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นอกจากนั้นแลว สำนักสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
ประชุม สัมมนา หรือฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูที่เกี่ยวของ
กั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน และติ ด ตามความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ
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5. ผลการดำเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย
งานทีไ่ ดรับมอบหมายเปนไปตามพันธกิจ แสดงผลในรายงานประจำป
6. ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดำรงตำแหนงที่ได
ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 ป 6 เดือนที่ผานมา
- ไมมี 7. ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผานมา
พบปญหาและอุปสรรคโดยทั่วไป ซึ่งอยูในระดับที่บริหารจัดการได
8. สิ่งที่สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงาน
ปจจุบันไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสมแลว
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 RECORDS
Reliable

เชื่อถือได

Efficient

มีประสิทธิภาพ

Customer focused

ใสใจผูรับบริการใหไดรับความพึงพอใจ

On time

ตรงเวลา

Responsive

ตอบสนองทันการณ

Disciplined

เครงครัดในวินัย

Systematic

เปนระบบ

