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บทน ำ 
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ฉบับที่  13  (พ.ศ.  2565-2569) 
 
 ปรัชญำ    :  ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน 
 
 พันธกิจ 
  1.  การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีความเป็นผู้ประกอบการ 
  2.  การพัฒนางานวิจัย  และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่นยืน 
  4.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 
 
 วิสัยทัศน์  :   “มหำวิทยำลัยชั้นน ำของเอเชีย” 
 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ :  
  1.  มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Time Higher Education Asia University Rankings อันดับที่ 100+ ของเอเชีย  
และอยู่ในอันดับที่1 ใน 10 ของประเทศ 
  2.  มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Scimago Institutions Rankings อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10  
ของประเทศ 
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3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ The QS ASIA University Rankings อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10  
ของประเทศ 
  4.  มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Time Higher Education University Impact Rankings (SDGs) ไม่เกินอันดับ 300  
ของโลก และอยู่อันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
  5.  มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ (Ranking) โดยการจัดล าดับของ Round University Rankings (RUR) ไม่เกินอันดับ 500 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน10 
ของประเทศ 
  6.  มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 
 ค่ำนิยม   E-S A N หมายถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความส าเร็จเพ่ือน าพาสังคม
และประเทศชาติสู่ความยั่งยืน 
  E = Excellence   การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
  S = System     มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
  A = Achievement   มีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความส าเร็จ 
  N = Nation     เพ่ือน าพาสังคมและประเทศชาติสู่ความยั่งยืน 
 

 ยุทธศำสตร์ 
  1.  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
  2.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
  3.  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
  4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
  5.  บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
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แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธกิำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 
 ปรัชญำ 
  มุ่งม่ันให้บริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพ 
 
 พันธกิจ 
  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 
 

 สมรรถนะหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  MSU : เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรด้วยจิตบริกำร 
   M = Management = การบริหารจัดการ 
   S = Service mind = จิตบริการ 
   U = Unity = ความเป็นหนึ่งเดียว 
 

 อัตลักษณ์  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันเวลา 
 

 เอกลักษณ์ ความเป็นมืออาชีพ    
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 ค่ำนิยมองค์กร 
  TEAM Pro : กำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงทออำชีพ โดยบูรณำกำรด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
   T = Team Oriented  = ท างานเป็นทีม        
   E =  Effective Costumer Service =  บริการด้วยใจ        
   A =  Accountability  =  โปร่งใส ตรวจสอบได้        
   M =  Mission Achievement   ตอบสนองพันธกิจองค์กร 
   Pro = Professional มืออาชีพ 
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์         
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
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สถำนกำรณ์และสภำพปัจจุบันของกองทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
 

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  สังกัดกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต่อมาสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/2548  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2548  ยกฐานะของกลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็น  กองทะเบียนและประมวลผล  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
พ.ศ. 2548  ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548        
 กองทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน  
เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยตลอดจน
ให้บริการแก่ผู้ปกครองนิสิต  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต  และหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ  ทุกระบบ  
ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย   
 ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  มีโครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน  3  กลุ่มงาน  1 งาน  คือ  กลุ่มงานทะเบียน  กลุ่มงานประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  และงานบริหารทั่วไป  มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  28  อัตรา  จ าแนกเป็นข้าราชการ  จ านวน  3  อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน  
18  อัตรา  พนักงานราชการ  จ านวน  1  อัตรา  และลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  6  อัตรา  และจ าแนกเป็นบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาโท  จ านวน  13  อัตรา  วุฒิปริญญาตรี  
จ านวน  15  อัตรา                     
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนกองทะเบียนและประมวลผล    
 
 ผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  รอบ  12  เดือน 
   ตามท่ีกองทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  จ านวน  37  ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน  รอบ  12  เดือน  (1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564)  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกองทะเบียนและประมวลผล  รอบ  12  เดือน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ผลการด าเนินงาน  รอบ  12  เดือน  พบว่า  มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน  36  ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 97.29)  ไม่บรรลุเป้าหมาย  จ านวน  1 ตัวชี้วัด    
(ร้อยละ 2.70)  ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายคือ  2.2.1  ระดับความส าเร็จของการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDERS)  (4.00) 
 

             

                

97.29 

2.70 
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  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/  กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  กองทะเบียนและประมวลผล   
   ตามท่ีกองทะเบียนและประมวลผล  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  
โดยมีโครงการ/  กิจกรรมในการแผนฯ  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  จ านวน  112  โครงการ/  กิจกรรม   
จากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/  กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รอบ  12  เดือน  พบว่า  มีโครงการที่แล้ว  จ านวน  112  โครงการ/  กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ  100 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/  กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกองทะเบียนและประมวลผล  รอบ  12  เดือน 
 

โครงกำร/ กิจกรรม ท่ีบรรลุตำมเป้ำหมำย 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

จ านวน 112 โครงการ/ กิจกรรม 

บรรลุทั้งหมด 112 โครงการ/ 

กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ  100 
100 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  ศักยภำพ  กองทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม    (SWOT  Analysis) 
 
 จุดแข็ง (Strength)    
  1.  บุคลากรมีความรักและความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดี 
  2.  บุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดี 
  3.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  4.  มีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
   5.  บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM)  ในองค์กร 
   6.  มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
   7.  มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เช่น  การให้บริการออกใบรับรองทุกประเภท  การรับรายงานตัวนิสิตใหม่  การส่งเกรดออนไลน์  เป็นต้น   
   8.  มีระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย  ใช้งานสะดวก  มีความถูกต้อง 
   9.  มีนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนงานให้ทันสมัย  
   10.  มีสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม สะอาด สะดวกต่อการให้บริการ 
 
 จุดอ่อน  (Weakness) 
   1.  บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
   2.  การปฏิบัติงานของบุคลากรยังขาดการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และการวางแผนระยะยาว 
   3.  บุคลากรมีภาระงานมากและต่อเนื่อง  ท าให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองด้วยการท างาน  ผลทางวิชาการหรือคิดสร้างสรรค์งานที่ปฏิบัติอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
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   4.  มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  แต่การปฏิบัติงานบางอย่างต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่นิสิต  จึงส่งผลต่อระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   5.  งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
   6.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสื่อมประสิทธิภาพ  
 

 โอกำส  (Opportunity) 
  1.  มีการพัฒนาโปรแกรมใช้งานระบบให้บริการการศึกษา  ช่วยอ านวยความสะดวกแก่นิสิตในด้านการลงทะเบียนเรียน  สามารถท ารายการได้รวดเร็วขึ้น   
โดยใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ตลอดจนสามารถรองรับการใช้บริการแก่นิสิตที่เพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกปีการศึกษา  
   2.  นโยบายของมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญด้านการลดขั้นตอนปฏิบัติงาน  และการให้บริการที่ดี  สร้างความประทับใจแก่ผู้มาขอรับบริการ 
   3.  มีการน ามาตรการการควบคุมภายในมาใช้ในการท างาน เพ่ือให้รับทราบระบบลักษณะงานของผู้ร่วมงานภายในหน่วยงาน  ส่งผลให้บุคลากรมีความ
สามัคคี  และมีความรู้หลายด้าน  ประสานงานภายในองค์กร  ตลอดจนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี 
   4.  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ส่งผลให้การจัดการระบบข้อมูลในหน่วยงานเป็นไปอย่าง 
มีระบบ  ตรวจสอบได้ 
 

 ภำวะคุกคำม  (Threat) 
  1.  การให้บริการจัดท าบัตรนิสิตที่ใช้ประโยชน์ด้านการเงินด้วย  จะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานและสถาบันการเงินอ่ืนเพียงแห่งเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงต้อง
ประสานงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการเกิดขึ้นได้ 
   2.  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับทางการศึกษา  ยังมีไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง  ไม่สอดรับกับนโยบายการบริหารจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลาย 
และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนมากขึ้นได้ 
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 โครงสร้ำงหนว่ยงำน  และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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โครงสร้ำงกองทะเบียนและประมวลผล มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กลุ่มงำนทะเบียน 

-  งำนทะเบียนประวัติ 

-  งำนลงทะเบียนเรียน  

-  งำนเอกสำรส ำคัญทำง

กำรศึกษำ 

กลุ่มงำนประมวลผล 

-  งำนประมวลผลกำรศึกษำ 
-  งำนตรวจสอบและเสนอ 
    กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและระบบฐำนข้อมูล 

-  งำนพัฒนำหลักสูตร 

-  งำนพัฒนำและบ ำรุงระบบ

โปรแกรม 

-  งำนสำรสนเทศและสถิติ      

  

งำนบริหำรทั่วไป 

 

-  งำนนโยบำยและแผน 
-  งำนบุคคล 

-  งำนกำรเงิน 
-  งำนพัสดุ  
-  งำนบริหำรธุรกำร 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผ  

งำนประมวลผลกำรศึกษำ 
 

 

 
งำนตรวจสอบ 

และเสนอกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนประมวลผล 

 

 งำนนโยบำยและแผน 
 

 งำนบุคคล 
 

 

 
งำนกำรเงิน 

 

 

 
งำนพัสด ุ

 

 

 
งำนบริหำรธุรกำร 

 

 

 

งำนบริหำรทั่วไป 

งำนสำรสนเทศและสถิติ 

 

งำนพัฒนำและบ ำรุงระบบโปรแกรม 

งำนมำตรฐำนหลักสูตร 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบดี  และยุทธศำสตร์กองทะเบยีนและประมวลผล 

ผ ติ ณัฑิตต งก ั

คว  ต องก  ของ

สงัค โ ก 

ส   งง นวจิ ัแ ะ

นวตัก    พื่อคว    ็น

  ศิใน ะด ัน น ช ต ิ

ใ    กิ  วิช ก   พื่อ

ตอ สนองคว  ต องก  

ภ คอ ตส  ก   แ ะภ ค

  ะช สงัค  
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แผนที่ยุทธศำสตร์กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรบริกำรงำนวิชำกำรที่เป็นเลิศระดับสำกล 

ประสิทธิผลตำม

ยุทธศำสตร ์
การจัดการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ 

การให้บริการดา้นวิชาการ 

มีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธภิาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

คุณภำพ

กำร

ให้บริกำร 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ 

หลักสตูรได้รับการรองรับตามเกณฑ์และ

มาตรฐาน 

ผูใ้ห้บริการมีจิตอาสาและมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

คว  พงึพอใจของผู   ั  กิ   

ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการจัดการมีประสิทธิภาพ ข อ  ูส  สน ทศ ีคว  ถกูต อง  อกส  ส   คญัท งก  ศกึษ  ีคว  ถกูต อง 

ประสิทธิภำพ

ของกำร

ปฏิบัติ

รำชกำร 

พัฒนาและปรับปรุง

กฎระเบียบให้มีความ

ทันสมัย 

ก าหนดโครงสร้างการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

แผนการปฏบิัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

การบริการด้านทะเบียน

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

การบริการด้านประมวลผล

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

กำรพัฒนำ

องค์กร 

การบริการด้านพัฒนาหลกัสูตร

ที่มีประสิทธิภาพ 

การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

ด้านวิชาการที่มีประสิทธภิาพ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
การลดขั้นตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการใช้บริการ 

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนากระบวนการและข้ันตอน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมละพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานการให้บริการ และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาบุคลากรให้ท างานเป็นทีมและ

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส าหรับการ

ให้บริการ 

พัฒนาการด าเนินงานด้านทะเบียน

การศึกษาให้ ี  ะสิทธิภ พ 

พัฒนาการด าเนินงานด้าน

ประมวลผลการศึกษาให้มี

ประสิทธิภ พ 

พัฒนาการด าเนินงานด้าน

พัฒนาหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับภาษาต่างประเทศเพื่อการ

บริการและการหริหารจัดการ 

จัดท าฐานข้อมูลและ

ข้อมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวกส าหรับผู้รับบริการให้

เพียงพอและเหมาะสม 

พัฒนาการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร กองทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565   

 ปรัชญำ 
  เทคโนโลยีล้ าสมัย               ใส่ใจผู้ใช้บริการ 
  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประสาน  มุ่งน าคุณภาพ  งานทะเบียน 
 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการบริการงานวิชาการที่เป็นเลิศระดับสากล 
 
 พันธกิจ 
  1.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  2.  ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  3.  บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล 
 
 ค่ำนิยมองค์กร 
  SATI 
   S  :  Service / Satisfaction       การบริการ/ ความพึงพอใจ  
   A  :  Academic / Achievement   ความเป็นวิชาการ/ การมุ่งสู่ความส าเร็จ 
   T  :  Teamwork    การท างานเป็นทีม 

I  :  Information Technology / Innovation    เทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม 



18 
 

 ยุทธศำสตร์ 
  เพ่ือให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ 
   2.  พัฒนาการให้บริการงานวิชาการให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
   3.  บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร  กองทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565   
  

เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และกำรพัฒนำหลักสูตร ของมหำวิทยำลัย  ให้ได้คุณภำพมำตรฐำน  มีควำมทันสมัย  และสอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศและนำนำชำติ   
เป้ำประสงค์ 1.1 มีระบบและกลไก สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและนำนำชำติ 
1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย 
ระดับ 1 มีการด าเนินงาน และก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจ
ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ระดับ 2 มีการรวบรวมข้อมูล ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการ
ด าเนินงาน 
ระดับ 3 มีการรายงานข้อมูล 
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 
ระดับ 4 มีการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตาม
ภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตาม
ปฏิทินครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์
การประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

1 ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนการจัดท า
หลักสตูรเสนออนุมัต ิ

ต่อมหาวิทยาลัย   
2. ประสานงานกับคณะ 

และหน่วยงานก าหนด
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

3. ก าหนดแนวทางการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค แนวทาง 

แก้ไข ในการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

1. ประสานงานกับคณะและหน่วยงาน 

ในการด าเนินงานตัวช้ีวัด 

2. รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามที่
มหาวิทยาลยัมอบหมายในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ และตามแบบฟอรม์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  ตัวช้ีวัดดังนี ้
1.1.1) จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลิตกับ
ผู้ประกอบการ 
1.1.2) ร้อยละของหลักสตูรที่เป็นการพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นผูป้ระกอบการ 
1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรูณาการ 
หรือการควบรวมหรือการปิดหลักสูตร 
1.1.4) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 

- -งานพัฒนาหลักสูตร 
(นางสาวศิริพร  ไสยรตัน์) 
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 5 จัดท ารายงานสรุปข้อมลู
ตัวช้ีวัดที่รับผดิชอบตามภารกิจที่
มหาวิทยาลยัมอบหมายตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เสนอต่อผูบ้ริหาร 
 

   1.1.5) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
ที่สามารถสะสมผลการเรยีนในระบบคลัง
หน่วยกิต 
1.1.6) ร้อยละของหลักสตูรที่มีความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 
1.1.7) จ านวนหลักสูตรทีม่ีการจดัการเรยีน 
การสอนกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
1.1.8) จ านวนหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานมีความโดดเด่นทันสมัยและ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 
1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ หรือ Active  
Learning   

  

1.1.2 ร้อยละกำรบรรลุตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ระดับ
มหำวิทยำลัย 
 

ร้อยละ 22.22 ร้อยละ 
100 

1. ประสานงานกับคณะและ
หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานตัวชี้วัด 
2. ก าหนดแนวทางการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค แนวทาง 
แก้ไข ในการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 

1. ก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ด้านวิชาการกับคณะและหน่วยงาน   
โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2. ประสานงานกับคณะและหน่วยงาน 
ในการด าเนินงานตัวชี้วัด 
3. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

- -งานพัฒนาหลักสูตร 
(นางสาวศิริพร  ไสยรตัน์) 
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   3. รายงานผลการด าเนินงาน
ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

   

1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ครบ
วงรอบกำรปรับปรุง (5 ปี)  
ในปีกำรศึกษำ 2564 ที่ได้รับ 
กำรปรับปรุงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  
พ.ศ. 2558 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
หลักสตูรที่ครบวงรอบ 
การปรับปรุง ให้ได้รับ 
การปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

1. จัดประชุมชี้แจงให้ข้อมูล ค าแนะน า 
ในการจัดท าหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร  
2. ก ากับติดตามการด าเนินงานปรบัปรุง
หลักสตูร 
3. ตรวจสอบหลักสตูรให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
4. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาหลักสูตร 

- -นางโรชินี  ทุ่นทอง 
 

เป้ำประสงค์ 1.2  มีระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนนุกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของ 
กำรพัฒนำระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) 
ระดับท่ี 1 มีคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต 
ระดับท่ี 2 มีการพิจารณาแนวทาง 
การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ร่วมกัน
ของคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนา
ระบบคลังหน่วยกิตในการ 
รับสมัครเข้าเรียน 

ระดับ 5 ระดับ 5 พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต 
เพื่อรองรับการจดัการศึกษา
แบบเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 

1. ประชุมวางแผนการก าหนดขอบเขต 
การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต 
2. พัฒนาระบบคลังหน่วยกติ จ านวน 3 
ส่วน   
2.1 พัฒนาระบบ Wisdom.msu.a.cth 
2.2 พัฒนาระบบลงทะเบียนผ่านระบบ
บริการการศึกษา REG 
2.3 พัฒนาการออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

- -นายอภิชัย ชาญศิริรตันา 
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับท่ี 3 มีการพัฒนาระบบ 
คลังหน่วยกิตในการรับสมัครเข้าเรยีน 
ระดับท่ี 4  มีการพิจารณาระบบ 
คลังหน่วยกิตเสนอแนะให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา 
ระดับท่ี 5 รายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน 

   3. น าเสนอระบบคลังหน่วยกิตต่อผู้บริหาร
และทดลองใช้ระบบ 

  

1.2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนตำมระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศได้ครบถ้วน  
(ระบบกำรส่งผลกำรศึกษำ) 
 

- ร้อยละ 
100 

พัฒนาปรับปรุงระบบ 
การส่งผลการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบการส่งผลการศึกษา 
(ออนไลน์)  
2. จัดท าขั้นตอนใช้งานระบบการส่งผล
การศึกษา (ออนไลน์) ผ่านในระบบบริการ
การศึกษา(Reg.msu.ac.th) 
3. จัดท าปฏิทินส่งผลการศึกษา 
4. ติดตามการส่งผลการศึกษาไปยงัคณะ
เพื่อให้คณะทราบถึงจ านวนรายวิชาที่คณะ
ค้างส่งผลการศึกษา 
5. รายงานการส่งผลการศึกษาต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน 
 
 

- -งานประมวลผลการศึกษา 
-งานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
(นางสาวสุภาภรณ์   
พิมพะนิตย์) 
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่  2  พัฒนำกำรให้บริกำรงำนวิชำกำรให้มีควำมสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ 2.1 มีกำรปรับปรุงกระบวนงำนหรือลดขัน้ตอน  และพัฒนำนวัตกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  ให้มีประสิทธิภำพ  และตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำร 
2.1.1 นวัตกรรมในกำรพัฒนำงำน
ของหน่วยงำน (ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกสก์องทะเบียนและ
ประมวลผล (REG.EDS) 
ระดับ 1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กองทะเบียนและประมวลผล 
(REG.EDS) 
ระดับ 2 มีการทดลองใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและ
ประมวลผล (REG.EDS) 
ระดับ 3 มีการประเมินความพึงพอใจ
การใช้ระบบ  
ระดับ 4 มีการวิเคราะห์ปัญหาการใช้
ระบบและปรับปรุงแก้ไขตามผลการ
ประเมิน 
ระดับ 5 มีการสรุปผลและรายงานผล
การด าเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

- ระดับ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
กองทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS) 
2. ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ 
3. วิเคราะห์ปัญหาการใช้ระบบและปรับปรุง
แก้ไขพัฒนา 
4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร
หน่วยงาน 
 
 
 
 

- -งานบริหารธุรการ 
-งานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
(นายวรพจน์  วัตถุสินธุ์) 
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2.1.2 นวัตกรรมในกำรให้บริกำร
นิสิต ( กำรออกเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำแบบดิจิตอล : Digital 
Transcript ) 
ระดับ 1 - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบการการออก
เอกสารส าคัญทางการศึกษาแบบดิจิตอล 
: Digital Transcript  
- มีการพัฒนาการออกเอกสารส าคัญ 
ทางการศึกษาแบบดิจิตอล : Digital 
Transcript  
ระดับ 2 มีการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ
การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา
แบบดิจิตอล : Digital Transcript  
ระดับ 3 มีการประเมินความพึงพอใจ
การใช้ระบบ และจัดท าสถิติจ านวนผู้ใช้
ระบบ 
ระดับ 4 มีการวิเคราะห์ปัญหาการใช้
ระบบการออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาแบบดิจิตอล : Digital 
Transcript  

- ระดับ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

1.  การพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญ 
ทางการศึกษาแบบดิจิตอล  :  Digital 
Transcript 
2.  ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ 
3.  วิเคราะห์ปัญหาการใช้ระบบและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
4.  รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร

หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

- -งานเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 
(นางสาวสิรณิัฎฐ ์
ประกอบสุขยิ่ง) 
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ระดับ 5  สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
2.1.3 ร้อยละของบุคลำกรที่ม ี
กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนินเพ่ือพัฒนำงำน 
 

- ร้อยละ  
100 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

1. ก าหนดแนวทางการจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามที่
มหาวิทยาลยัมอบหมาย ดังนี ้

- -นางนัยนา  ดรชัย 

    2.1.3.1) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการรับ
รายงานตัวนิสติใหม ่

- - นางกนกวรรณ เวียงสงค ์

    2.1.3.2) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการบันทึก
สถานะการพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

- - นางเพชรปาณี  
ตรีสุทธิวงษา 

    2.1.3.3) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการบันทึก
ทะเบียนประวัตินิสติ 

- - นางสาวพรพิรุณ  
ขวัญแก้ว 

     2.1.3.4) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผูส้ าเรจ็
การศึกษา 

- - นายสมบัติ ฉายถวลิ 

    2.1.3.5) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการ
ลงทะเบียนเรียน 

- - นางวลัญชพร ฆารไสว 

    2.1.3.6) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการบันทึก
ทะเบียนประวัติ  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

- - นางเสาวลักษณ์   
รัตนะปญัญา 
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    2.1.3.7) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการจัดท า
เอกสารส าคญัทางการศึกษาฉบับส าเรจ็
การศึกษา   

- - นางสาวสิรณิัฏฐ์  
ประกอบสุขยิ่ง 

    2.1.3.8) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการจัดท า
เอกสารส าคญัทางการศึกษาออนไลน ์

- - นางสาวธัญญรตัน์   
พันเจริญ 

    2.1.3.9) วิเคราะห์การปฏบิัติงานการเสนอ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาและอนมุัติ
ปริญญา 

- - นางสาวอังคณา   
ศรีมุลตร ี

    2.1.3.10) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศกึษา 
ระดับปริญญาเอก   

- - นางสังวาล  ศิริ 

    2.1.3.11) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการเทียบ
รายวิชาเรยีน  ระดับปริญญาตรี   

- - นางอังคณา  ราญมีชัย 

    2.1.3.12) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
บันทึกโครงสรา้งหลักสูตร   

- - นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ 

    2.1.3.13) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศกึษา  
ระดับปริญญาตรี  กลุ่มคณะวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

- - นายทศพล เจรญิผล 
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    2.1.3.14) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
ติดตามการค้างส่งผลการศึกษา   

- - นางสาวสุภาภรณ์   
พิมพะนิตย ์

    2.1.3.15) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
จ าแนกสภาพนิสิต กรณีที่มรีะดับคะแนนแฉ
ลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑต์ามข้อบังคับ  ระดับ
ปริญญาตร ี

- - นางกัญยาลักษ์  บุญชาล ี

    2.1.3.16) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการโอน 
ผลการเรยีน  การเทียบโอนผลการเรียน   
และการเทียบโอนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์  ระดับปริญญาตรี   
 

- - ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภริดี  
อินตะนัย 

    2.1.3.17) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการแจ้ง
ผลการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา   

- - นายจักรี  ตั้นภูม ี

    2.1.3.18) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานหลักสตูร
การศึกษาท่ีมีความซ้ าซ้อนหรือมีความ
คล้ายคลึงกัน 

- - นางสาวศิริพร ไสยรตัน ์

    2.1.3.19) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการเสนอ
หลักสตูรต่อคณะกรรมการวิชาการ 
 
  

- - นางโรชินี  ทุ่นทอง 
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    2.1.3.20) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (TQF) 

- - นายอมต  ชุมพล 

    2.1.3.21) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
พัฒนาระบบบริการการศึกษา   

- - นายอภิชัย ชาญศิริรตันา 

    2.1.3.22) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานและการให้บริการ 

- - นายวรพจน์  วัตถุสินธิ ์

    2.1.3.23) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการจัดท า
คู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับปรญิญาตรี   

- - นางสาวสุภาพร ทองสาล ี

    2.1.3.24) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการ
ปรับปรุงหลักสูตร (กรณปีรับปรุงเล็กน้อย)   

- - นางสาวนิโรบล   
จันทะกล 

    2.1.3.25) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   

- - นางนัยนา  ดรชัย 

    2.1.3.26) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุ   - - นางศุภลักษณ์   
ศักดิ์ค าดวง 

    2.1.3.27) วิเคราะห์การปฏิบตัิงานการรับ
หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์   

- - นางสาวลัลลดา   
เทียบชาล ี
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2.1.4  จ ำนวนกฎระเบียบท่ีใช ้
ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
ที่ได้รับกำรปรับปรุงหรือก ำหนดขึ้น
ใหม่ 
 

1 1 ปรับปรุงหรือก าหนด
กฎระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูกฎระเบียบที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
2. จัดท าร่างกฎระเบยีบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการ  และด าเนินการตาม
ขั้นตอน 
3. แจ้งเวียน เผยแพร่ กฎระเบียบให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบตัิ 

- -นางกัญยาลักษ์  บุญชาล ี
 
 

เป้ำประสงค์ 2.2  พัฒนำกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
2.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของ 
กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ (Voice of 
the Customer : Voc) 
ระดับ 1 มีระบบการรับฟังเสียงของ 

 4 ระดับ 5 พัฒนาการให้บริการใหม้ี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการให้
เกิดความพึงพอใจ 

1. ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ม ี
ต่อการให้บริการของกองทะเบียนและ 
ประมวลผล 

- - นางสาวอังคณา   
ศรีมุลตร ี
- นางสาวสิรณิัฏฐ์  
ประกอบสุขยิ่ง 

ลูกค้า 
ระดับ 2 มีรูปแบบ/เครื่องมือในการ
รับฟังเสียงของลูกค้า ที่เหมาะสม 
ระดับ 3 - มีการวิเคราะห์และล าดับ
ความส าคัญข้อมูลเสียงของลูกค้า  
- มีการด าเนินการที่ตอบสนองเสียง
ของลูกค้า 

   3. จัดท าแผนพัฒนาการให้บริการในปีถัดไป 
4. แก้ไขปรับปรุงการให้บริการของกอง
ทะเบียนและประมวลผลตามข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. สรุปรายงานให้ผู้บรหิารทราบ 
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ระดับ 4 มีการรายงานข้อมูลเสียงของ
ลูกค้า ต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ผู้บรหิาร
มหาวิทยาลยัและส่งต่อข้อมลูแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 5 มีระบบการสร้างความผกูพัน 
(ENGAGEMENT) กับลูกคา้ 
2.2.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร 
 

ร้อยละ 82.40 ร้อยละ 85   - - นางสาวสิรณิัฏฐ์  
ประกอบสุขยิ่ง 

2.2.3 ร้อยละกำรแก้ไขปรับปรุงกำร
ให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 
100 

  - - นางสาวสิรณิัฏฐ์  
ประกอบสุขยิ่ง 

ยุทธศำสตร์ที่  3  บริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ 3.1 เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
3.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี  โดยการมสี่วนรว่ม
ของบุคลากรในหน่วยงานและ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลยั   

5 ระดับ  5 พัฒนากระบวนการวางแผน 
และตดิตามประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี กองทะเบียนและประมวลผล 
2. ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กองทะเบียนและประมวลผล 
3. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั 

- -นางสังวาล  ศิร ิ
-นางศุภลักษณ์  
ศักดิ์ค าดวง 
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และมีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิราชการ  
และมอบหมายไปสู่บุคลากร 
ระดับ 2 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 
ระดับ 3 มีการด าเนินงานโครงการ/  
กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
ระดับ 4 มีผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
ระดับ 5 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
แผนปฏิบัตริาชการ และรายงาน
ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา   
และน าไปประกอบการปรับปรุง 
หรือทบทวนหรือจัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีในปีต่อไป 
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3.1.2  ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนงบประมำณและกำรเงิน 
ระดับ 1 แผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ/ปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  และมีการรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ 
และรายงานปัญหาอุปสรรค    
ระดับ 2 ขออนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบฯ เอกสาร
การเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน
และได้รับการอนุมัตจิากผู้บริหาร
เรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งเอกสาร
เบิกจ่ายไปยังกองคลังและพสัด ุ

5 ระดับ  5 ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการดา้นงบประมาณ  
การเงิน  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ   

1.  จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อ
ผู้บริหารทุกไตรมาส 
3.  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อ 
สิ้นปีต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

- -นางนัยนา ดรชัย 

ระดับ 3 รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส และรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ระดับ 4 เอกสารเบิกจ่ายที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัต ิ
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ระดับ 5 ประสิทธิภาพการเคลียร์เงิน
ยืมราชการ ไม่มีบคุลากรค้างเงินยมื
ราชการ  และมีการรายงาน 
ผลการปฏิบตัิงานตามข้อเสนอแนะ 
จากรายงานผลการตรวจสอบ 
ของส านักตรวจสอบภายใน 
3.1.3  ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพัสดุ 
ระดับ 1  มีการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  เงินรายได้) 
ของหน่วยงาน   
ระดับ 2  มีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตาม
กระบวนการ ระเบียบกระทรวงการคลัง   
ระดับ 3  มีการรายงานผลการจัดซ้ือจัด
จ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  เงินรายได้) 
ของหน่วยงาน   
ระดับ 4  มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ระดับ 5  มีการรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 
 
  

5 ระดับ  5 ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการดา้นพัสดุใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ   

1. จัดท าแผนการจดัซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) 
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) 
3. รายงานการตรวจสอบครุภณัฑป์ระจ าปี
ต่อผู้บริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

- -นางศุภลักษณ์  
ศักดิ์ค าดวง 
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3.1.4  ระดับควำมส ำเร็จ 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำร 
งำนบุคคล 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการด้านบริหารบุคคล 
ระดับ 2 มีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
เวียนประกาศ/กฎ/ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขั้นตอนและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการด้านบริหารบุคคล 
ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
ระดับ 3 มีการตรวจสอบ ติดตาม  
การพัฒนาตนเองของบุคลากร 
ในหน่วยงาน 
ระดับ 4 มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
แก้ไขข้อมูลด้านบุคคลให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน 
ระดับ 5 มีการรายงานผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการด้านบริหารบุคคล  
รายปี / เดือน  เสนอผู้บริหาร และจัดส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5 ระดับ 5 ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการดา้นบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  จัดท าภาระงาน  (Job Discription) 
2.  จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร 
กองทะเบียนและประมวลผล 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อ
ผู้บริหาร 

- -นางนัยนา ดรชัย 
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3.1.5 ร้อยละของบุคลำกร 
ที่เข้ำอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำน IT  

ร้อยละ 96.55 ร้อยละ 70 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 

1. ก ากับติดตามการพัฒนาบุคลากรด้าน IT 
2. ก ากับติดตามการพัฒนาบุคลากรในการ
สื่อสารภาษาท่ี 2 

- -นางนัยนา  ดรชัย 

3.1.6 ร้อยละของบุคลำกร 
ทีน่ ำควำมรู้ด้ำน IT ไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน   

ร้อยละ 96.55 ร้อยละ 55   - -นางนัยนา  ดรชัย 

3.1.7 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำอบรม
ควำมรู้ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 93.10 ร้อยละ 50  
 

 - -นางนัยนา  ดรชัย 

3.1.8 ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุม
ภำยใน 
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ระดับ 2 มีวิเคราะห์ความเสี่ยง ปจัจัย
เสี่ยง  
ระดับ 3 มีจัดท าแผนการบรหิาร 
ความเสีย่งส าหรับความเสี่ยง 
ในระดับสูงและสูงมากและการบันทกึ

- ระดับ  5 วิเคราะหค์วามเสี่ยง ปัจจัย
เสี่ยง เพื่อจัดท าแผนการ
ควบคุมความเสี่ยงและ
รายงานการบริหารความ
เสี่ยง 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  
3. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงส าหรับ 
ความเสีย่งในระดับสูงและสูงมากและการ
บันทึกการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบ
บริการความเสีย่งและควบคุมภายใน  
(http://rms.msu.ac.th/e-risk)  
4. จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  และรายงานผู้บรหิารและ
มหาวิทยาลยัทราบ 

- - นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ 
- นายทศพล  เจริญผล 
- นางสาวศิริพร  ไสยรตัน ์

http://rms.msu.ac.th/
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การวิเคราะห์ความเสีย่งในระบบ
บริการความเสีย่งและควบคุมภายใน 
ระดับ 4 มีการรายงานการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายในในระบบ
บริหารความเสี่ยง(E-Risk MSU)  
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 5 มีการรายงานผู้บรหิาร 
และมหาวิทยาลัย 
เป้ำประสงค์ 3.2 พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
3.2.1  จ ำนวนระบบสำรสนเทศ 
ที่พัฒนำหรือได้รับกำรปรับปรุง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  
 
 

3 ระบบ 4 ระบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบ  
และข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั 

1. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบสารสนเทศ 
2. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
3. ประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศ 
4. รายงานผลการด าเนินต่อผู้บริหาร 

- -นายอภิชัย ชาญศิริรตันา 
-นายวรพจน์ วัตถุสินธ ์

3.2.2  จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศ 
ที่พัฒนำหรือปรับปรุงให้มีควำม
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
 
 
 

5 ข้อมูล 5 ข้อมูล  1. พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
2. รายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร 

- -นายวรพจน์  
วัตถุสินธ ์
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3.2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรจัดเก็บและรำยงำนขอ้มูล
ตัวชี้วัด หมวด 7 ผลลัพธ์ของโครง
ร่ำงองค์กร OP ของมหำวิทยำลัย 
ระดับ 1 ด าเนินการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลฯ ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
ทุกเรื่อง 

- ระดับ 5 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความรู ้
การออกแบบ Work process และ
รายละเอียดการจดัเก็บข้อมลูตัวช้ีวัด 
2. รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน  และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
   

- -นางสังวาล ศิร ิ
 
 
 
 
 
 

ระดับ 2 -    3.2.3.1) จ านวนอาจารย์ต่อนิสิต - - นายอภิชัย ชาญศิริรตันา 
ระดับ 3 ด าเนินการจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลฯ แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดบางเรื่อง 

   3.2.3.2) จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลติกับ
ผู้ประกอบการ 

- - นายอมต  ชุมพล 
 

ระดับ 4 – 
ระดับ 5 ด าเนินการจัดเก็บและ 

      3.2.3.3) จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 

- - นายอมต  ชุมพล 
 

รายงานข้อมูลฯ แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดครบทุกเรื่อง 

      3.2.3.4) จ านวนหลักสูตรที่เป็นการพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นผูป้ระกอบการ 

- - นายอมต  ชุมพล 
 

       3.2.3.5) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัด 
การเรยีนการสอนกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

- - นายอมต  ชุมพล 
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

       3.2.3.6) ร้อยละของรายวิชาที่สง่เสริม 
การเป็นผูป้ระกอบการในหลักสูตร 

- - นายอมต  ชุมพล 
- นางสาวสุภาพร ทองสาด ี

       3.2.3.7) อัตราการคงอยู่ของนิสติ - - นายอภิชัย ชาญศิริรตันา 
       3.2.3.8) ร้อยละของการส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
-หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
-หลักสูตรระดับปริญญาโท 
-หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

- - นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ 

       3.2.3.9) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม 
ระยะสั้นท่ีสร้างรายได ้

- - นางสาวศิริพร  ไสยรตัน ์

       3.2.3.10)  ความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 
ต่อการบริหารจดัการหลักสตูร 

- - นางสาวศิริพร  ไสยรตัน ์

       3.2.3.11) ความพึงพอใจของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 
ต่อการบริหารทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีน
การสอน 

- - นางวลัญชพร  ฆารไสว 

       3.2.3.12) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นิสิตต่อมหาวิทยาลยั 
 

- - นางสาวอังคณา   
ศรีมุลตร ี
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

       3.2.3.13) จ านวนหลักสูตรทีไ่ดร้ับ 
การปรับปรุง 

- - นางโรชินี  ทุ่นทอง 
- นางสาวนิโรบล  
จันทะกล 

       3.2.3.14) จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
หลักสตูรการจัดการเรยีนการสอน 

- - นายวรพจน์  วัตถุสินธ ์
- นางสาวศิริพร  ไสยรตัน ์
- นายอมต  ชุมพล 

       3.2.3.15) จ านวนการจัดท าผลการสอบ
ผิดพลาด 
 

- - นางสาวสุภาภรณ์  
 พิมพะนิตย ์

เป้ำประสงค์ 3.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลิกภำพของบุคลำกรให้แต่งกำยสุภำพ  และผ้ำพ้ืนเมือง   
3.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ 
กำรพัฒนำบุคลิกภำพของบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
ระดับ 1 มีการจัดท านโยบาย 
การให้บริการ และมีขั้นตอน 
การให้บริการของหน่วยงาน 
ระดับ 2 การสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องการให้บริการ/การพัฒนา
บุคลิกภาพ/การแต่งกายตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร 
ในหน่วยงานรับทราบ 

5 ระดับ 5 ส่งเสริมการแต่งกายของ
บุคลากรให้แต่งกายสภุาพ 
และผา้พื้นเมืองตาม
มาตรฐานการแต่งกาย 
 

1. ก าหนดแนวปฏิบัตภิายในส านักงาน 
กองทะเบียนและประมวลผล 
2. การแจ้งให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย 
หรือผ้าพื้นเมือง ในวันอังคารและวันศุกร์ 
3.  มีการประเมินการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
หรือผ้าพื้นเมือง 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหาร 

- -นางเสาวลักษณ์  
รัตนะปญัญา 
-นางเพชรปาณี  
ตรีสุทธิวงษา 
-นางนัยนา ดรชัย 
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เป้ำประสงค์/  ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
2564 

เป้ำหมำย  
2565 

กลยุทธ ์ โครงกำร/  กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 3 บุคลากรสายสนับสนุนแต่งกาย
สุภาพและใส่ผ้าไทยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
ระดับ 4 มีผลประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน  4.00 ขึ้นไป 
ระดับ 5 มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร
รับทราบ 

จ ำนวน  24  ตัวชี้วัด    
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แผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

 

ที่ปรึกษำ 
   รองศาสตราจารย์จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา  เมฆจรัสกุล     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
   นายสวัสดิ์  วชิระโภชน์     ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
ผู้จัดท ำ 
   นางสังวาล  ศิริ        นักวิชาการศึกษา 
   นางศุภลักษณ ์ ศักดิ์ค าดวง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ออกแบบปก 
   นายอมต  ชุมพล     นักวิชาการศึกษา 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
   กุมภาพันธ์  2565 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

1 สนับสนนุการด าเนินงานด้านวชิาการ  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  มีความทันสมัย  
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ   

  

 1.1 มีระบบและกลไก สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและนานาชาติ 

  

  1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ ตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลยั 
 

1. ประสานงานกับคณะและ
หน่วยงานในการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

2. รายงานผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ และตามแบบฟอรม์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  ตัวช้ีวัดดังนี ้
1.1.1) จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลิต
กับผู้ประกอบการ 
1.1.2) ร้อยละของหลักสตูรที่เป็น
การพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 
1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรู
ณาการ หรือการควบรวมหรือการ
ปิดหลักสูตร 
1.1.4) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม

- นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์ ด าเนินการ
ครบทั้ง  
2 ข้อ 

1. มีการประสานคณะและ
หน่วยงานในการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามที่
มหาวิทยาลยัมอบหมาย จ านวน 
9 ตัวช้ีวัด ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทุก
เดือน 

1.1.1 จ านวน
หลักสตูรที่ร่วม
ผลิตกบั
ผู้ประกอบการ  
อุปสรรค : 
1. จ านวน
หน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรร
มในบางปี
การศึกษา มี
จ านวนลดลง 
2. สถานการณ์
โรคระบาด โควิด 
19 ท าให้นิสิต
ต้องหยุดการฝึก
ปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ระยะสั้นท่ีมรีายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
1.1.5) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นท่ีสามารถสะสมผลการ
เรียนในระบบคลังหน่วยกติ 
1.1.6) ร้อยละของหลักสตูรที่มี
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
1.1.7) จ านวนหลักสูตรทีม่ีการ
จัดการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
1.1.8) จ านวนหลักสูตรทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐานมีความโดด
เด่นทันสมยัและตอบสนองต่อ
ผู้เรยีน 
1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อ
การเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 
หรือ Active  Learning   

แนวทางแก้ไข : 
1. เร่งด าเนินการ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ และ
สร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ประกอบการ
เดิม เพื่อให้เกิด
ความประทับใจ
และมีความ
ร่วมมือร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต 
2. จัดหาอุปกรณ์
ป้องกันโรค
ระบาดโควิด 19 
ก ากับดูแลนสิิต
อย่างใกล้ชิด 
 
1.1.2 ร้อยละ
หลักสตูรที่เป็น
การพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ผู้เรยีนเป็น
ผู้ประกอบการ 
อุปสรรค : 
บางคณะไม่
สามารถ
ด าเนินการได้ทัน
ในปีงบประมาณ
เนื่องจากอยู่
ระหว่างการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
รายวิชาที่จะ
ปรับปรุงใน
หลักสตูร ในปี 
พ.ศ. 2565 
แนวทางแก้ไข : 
จัดท าแผนงาน 
และผูร้ับผดิชอบ
ในการบริหาร
จัดการหลักสตูร 
 

  1.1.2 ร้อยละการบรรลุ
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิ

1. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดด้านวิชาการกับคณะและ

- นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์ ด าเนินการ
ครบทั้ง  

1. มีการติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลตัวช้ีวัดตามที่มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ราชการประจ าปี ระดับ
มหาวิทยาลยั 
 

หน่วยงาน 

2. ประสานงานกับคณะและ
หน่วยงานในการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

3. รายงานผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด ในระบบบริหาร
ยุทธศาสตร ์

 

3 ข้อ มอบหมาย ผา่นระบบ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2. ประสานคณะและหน่วยงาน
เพื่อด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
3. รายงานผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด จ านวน 9 ตัวช้ีวัด รอบ 9 
เดือน (มิถุนายน)  คิดเป็น 
ร้อยละ 11.11  และรอบ 12 
เดือน (กันยายน)  คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

  1.1.3 ร้อยละของหลักสตูรที่
ครบวงรอบการปรับปรุง  
(5 ปี) ในปีการศึกษา 2564 
ที่ได้รับการปรับปรุงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

1. จัดประชุมชี้แจงให้ข้อมูล 
ค าแนะน าในการจดัท าหลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสูตร  
2. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. ตรวจสอบหลักสตูรให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูร 
4. จัดประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณาหลักสูตร 

- นางโรชินี  ทุ่นทอง ด าเนินการ
ครบทั้ง  
4 ข้อ 

1. มีแนวปฏิบัติในการเสนอ
หลักสตูรใหม่  หลักสตูรปรบัปรุง  
และแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร  
เนื่องจากมีหลักสูตรครบวงรอบ
การปรับปรุง  ในปีการศึกษา  
2564  เพื่อเปิดใช้ในปีการศึกษา  
2565  จ านวนมากถึง  70  
หลักสตูร  การจดัประชุม
ประธานหลักสตูร  อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

 



5 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

โรคอุบัติใหม่  โรคโควิด-19  ที่
ผ่านมา  ส่งผลให้การจัดประชุมที่
เป็นการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก
ด าเนินไปด้วยความยากล าบาก  
และมีความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรค  ดังน้ัน
ผู้รับผิดชอบจึงได้ใช้วิธีการจดัท า
ข้อมูลหลักสูตรครบวงรอบการ
ปรับปรุง  ปีการศึกษา  2564  
เพื่อเปิดใช้หลักสตูรปีการศึกษา  
2565  จ านวน  70  หลักสูตร  
แยกตามรายคณะ  และจัดท า
แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตร
ใหม่  หลักสูตรปรับปรุง  และ
แก้ไขรายละเอยีดหลักสตูร  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  โดย
แจ้งต่อผู้บริหารและทุกคณะ/
หน่วยงาน  เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ตามหนังสือ
ที่  อว 0605.3(7)/ว884  ลง
วันท่ี  6  สิงหาคม  2564  เรื่อง
แจง้ข้อมูลหลักสูตรครบวงรอบ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การปรับปรุง  ปีการศึกษา  
2564  และขอความร่วมมือ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบ
การปรับปรุง  โดยได้แจ้งก าหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงอย่าง
ชัดเจน  โดยได้จดัท าก าหนด
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พร้อมทั้งขั้นตอน 
 การด าเนินงานตรวจสอบ

หลักสตูรและเสนอหลักสูตร  

เพื่อคณะ/หน่วยงานใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตร   

    2.  มีการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร  

โดยติดตามผลการด าเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตร  ครั้งที่  1   

ตามบันทึกที่  อว 0605.1(7)/ว338  

ลงวันท่ี  17  ธันวาคม  2565  

เรื่อง  ขอติดตามความคืบหน้า

การด าเนินงานปรับปรุงหลักสตูร
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ที่ครบวงรอบการปรบัปรุง   

ปีการศึกษา  2564  และขอ

ความร่วมมือแจ้งข้อมูล

สถานะการปรับปรุงหลักสตูรที่

ครบวงรอบการปรับปรุง  และได้

มีการตดิตาม   

    ติดตามครั้งท่ี  2  ตามหนังสือ
ที่  อว  0605.1(7)/ว133  ลง
วันท่ี  31  มกราคม  2565   
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์

รายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันใน

ขั้นตอนการจัดท าหลักสตูรที่ครบ

วงรอบการปรับปรุง  ในปี

การศึกษา  2564   

    ติดตามครั้งท่ี  3  ได้มีการ

ติดตามผลการด าเนินงานของ

คณะ/หน่วยงาน  ในการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

และนวัตกรรมการเรียนรู้  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

ในการประชุมครั้งท่ี  1/2565  

เมื่อวันท่ี  3  กุมภาพันธ์  2565  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

เวลา  09.30-12.00  น.  โดยใช้

ระบบประชุมออนไลน์  โดยได้มี

การติดตามผลการด าเนินงาน

ปรับปรุงหลักสูตร  ครบวงรอบ

การปรับปรุง  2564  ในส่วน

คณะ/หน่วยงานท่ียังด าเนินการ

ไม่แล้วเสร็จ  เพื่อเร่งด าเนินงาน

ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด   

    3.  มีการตรวจสอบหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  โดยงาน

พัฒนาหลักสตูร  กองทะเบียน

และประมวลผลได้มีการ

ตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558  

ให้เป็นไปตามรูปแบบมคอ.2  

ตามทีก่ระทรวง อว.ก าหนด   

และสอดคล้องกับข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  2557  และข้อบังคับ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา   

    4.  จัดประชุมคณะกรรมการ

วิชาการพิจารณาหลักสูตร     

โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  เพื่อเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตร  จ านวน  16  ครั้ง  ดังนี ้ 
ครั้งท่ี  4/2564  วันที่  9  
มิถุนายน  2564  ครั้งท่ี  
5/2564  วันท่ี  4  สิงหาคม  
2564  ครั้งท่ี  6/2564  วันท่ี  
10  กันยายน  2564  ครั้งท่ี  
7/2564  วันท่ี  6  ตุลาคม  
2564  ครั้งท่ี  8/2564  วันท่ี  4  
พฤศจิกายน  2564  ครั้งท่ี  
9/2564  วันท่ี  2  ธันวาคม  
2564  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  6  
มกราคม  2565  วาระพิเศษ  
ครั้งท่ี  1/2565  วันที่  27  
มกราคม  2565  ครั้งท่ี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

2/2565  วันท่ี  3  กุมภาพันธ์  
2565  และวาระพิเศษ  ครั้งท่ี  
2/2565  วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  
2565  ครั้งที่  3/2565  วันที่  3  
มีนาคม  2565  วาระพิเศษ  ครั้ง
ที่  3/2565  วันที่  24  มีนาคม  
2565  ครั้งที่  4/2565  วันที่  7  
เมษายน  2565  วาระพิเศษ  ครั้ง 
ที่  4/2565  วันที่  28  เมษายน  

2565  ครั้งที่  5/2565  วันที่  5  

พฤษภาคม  2565  วาระพิเศษ  

ครั้งที่  5/2565  วันที่  12  

พฤษภาคม  2565   

    และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัในการประชุม  ครั้ง
ที่  6/2564  วันท่ี  25  มิถุนายน  
2564  ครั้งท่ี  7/2564  วันท่ี  
30  กรกฎาคม  2564  ครั้งท่ี  
8/2564  วันท่ี  27  สิงหาคม  
2564  ครั้งท่ี  9/2564  วันท่ี  
23  กันยายน  2564  ครั้งท่ี  
10/2564  วันที่  29  ตุลาคม  
2564  ครั้งท่ี  11/2564  วันท่ี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

26  พฤศจิกายน  2564  ครั้งท่ี  
12/2564  วันที่  24  ธันวาคม  
2564  ครั้งท่ี  1/2565  วันท่ี  
28  มกราคม  2565  ครั้งท่ี  
2/2565  วันท่ี  25  กุมภาพันธ์  
2565  ครั้งท่ี  3/2565  วันท่ี  
25  มีนาคม  2565  ครั้งท่ี   
4/2565  วันท่ี  29  เมษายน  

2565  ครั้งท่ี  5/2565  วันท่ี  

27  พฤษภาคม  2565   

    โดยสรปุ  ในปีการศึกษา  2565  

มีหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุง  

(ครบวงรอบการปรับปรุง   

ปีการศึกษา  2564  ส าหรับใช้

หลักสูตร  ปีการศึกษา  2565)  

จ านวนทั้งหมด  70  หลักสูตร  

โดยผลการด าเนินงานมีหลักสูตร

ปรับปรุงที่ได้รับการปรับปรุงตาม

วงรอบตามระยะเวลาที่ก าหนด

ทุกหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ  

100   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

 1.2  มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านวชิาการของมหาวิทยาลัย   
  1.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ 

การพัฒนาระบบคลังหน่วย
กิต (Credit Bank) 
 

1. ประชุมวางแผนการก าหนด
ขอบเขตการพัฒนาระบบ 
คลังหน่วยกิต 
2. พัฒนาระบบคลังหน่วยกติ 
 จ านวน 3 ส่วน   
2.1 พัฒนาระบบ 
Wisdom.msu.a.cth 
2.2 พัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน
ระบบบริการการศึกษา REG 
2.3 พัฒนาการออกเอกสารส าคัญ 
ทางการศึกษา 
3. น าเสนอระบบคลังหน่วยกิตต่อ
ผู้บริหารและทดลองใช้ระบบ 

- นายอภิชัย ชาญศิรริัตนา ด าเนินการ
ครบทั้ง  
3 ข้อ 

1.  มีการประชุมทีมงานและวาง
แผนการพัฒนาระบบที่ห้อง
ประชุมกองทะเบียนและ
ประมวลผล  วันท่ี  10  
กุมภาพันธ์  2564  เวลา  9.30 
เป็นต้นไป 
2.  มีการพัฒนาระบบ 
จ านวน 3 ส่วน   
2.1 พัฒนาระบบ 
Wisdom.msu.a.cth 
2.2 พัฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน
ระบบบริการการศึกษา REG 
2.3 พัฒนาการออกเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา  ที่กอง
ทะเบียนและประมวลผล  และ 
การทดสอบระบบ  ช่วงเดือน  
พฤษภาคม  ถึง  เดือนสิงหาคม  
2565   
3.  มีการทดลองการใช้งานช่วง
เดือนสิงหาคม  2564  และ
น าเสนอระบบและเริม่ใช้งาน
ระบบในช่วงเดือน  มกราคม  

อุปสรรค : 
1.  ระยะเวลาใน
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 
2.  มีการ
ปรับปรุงตาม
ผู้ใช้งานให้
สะดวกและใช้
งานง่ายขึ้น 
 
แนวทางแก้ไข : 
มีการประชุมการ
ใช้งานแต่ละ
ระบบบ่อยครั้ง  
เพื่อท าความ
เข้าใจในการใช้
โปรแกรมแตล่ะ
โปรแกรม 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

2565   
 

  1.2.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ได้ครบถ้วน  
(ระบบการส่งผลการศึกษา) 
 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบการส่งผล

การศึกษา (ออนไลน์)  

2. จัดท าขั้นตอนใช้งานระบบการ

ส่งผลการศึกษา (ออนไลน์) ผ่านใน

ระบบบริการการศึกษา

(Reg.msu.ac.th) 

3. จัดท าปฏิทินส่งผลการศึกษา 
4. ติดตามการส่งผลการศึกษาไป

ยังคณะเพื่อให้คณะทราบถึง

จ านวนรายวิชาที่คณะค้างส่งผล

การศึกษา 

5. รายงานการส่งผลการศึกษาต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

- นางสาวสุภาภรณ์   
พิมพะนิตย ์

ด าเนินการ
ครบทั้ง  
5 ข้อ 

1. เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2563 
เปิดให้อาจารย์ผู้ใช้งานและ
พัฒนาปรับปรุงระบบจนถึง
ปัจจุบัน 
2. จัดท าขั้นตอนการใช้ระบบ
ตั้งแต่ปี 2563 ปรับปรุงการใช้
คู่มือจนถึงปัจจุบัน 
3. จัดส่งปฏิทินการศึกษาไปยัง
คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรยีน
การสอน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2565 
4. ติดตามการส่งผลการศึกษาใน
ภาคการศึกษา 2/2564   
คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2565  
คร้ังที ่2  เมื่อวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2565 
ภาคการศึกษา 3/2565 

คร้ังที ่1 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 
2565  
และจัดท ารายงานการส่งข้อมูล

อุปสรรค : 
1. อาจารย์ผูส้อน
ไม่ปฏิบตัิตาม
แนวปฏิบัติหรือ
ปฏิทินการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดขึ้น 
2. นิสิตถูก
ยกเลิกผลการ
ลงทะเบียนและ
ขอท าเรื่องขอคืน
ผลการ
ลงทะเบียนช้า
หลังจากท่ีมีการ
ส่งผลการศึกษา
มา  ยังกอง
ทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อ
ประกาศผล
การศึกษา 
3. อาจารย์ผูส้อน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การส่งผลการศึกษา ภาค
การศึกษา 2/2564 ไปยังคณะ-
วิทยาลัย-สถาบัน  เมื่อวันท่ี 10 
มิถุนายน 2565 
5. รายงานการส่งผลการศึกษา
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2565  
คร้ังท่ี 2  เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 
2565  
คร้ังท่ี 3 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 
2565 

บางท่านไม่
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ท่ี
ก าหนดให้
อาจารยผ์ู้สอน
ส่งผลการศึกษา
ผ่านระบบ
บริการการศึกษา
โดยน าเอกสาร
ใบส่งเกรดมา
พิมพ์เกรดเอง 
4. ช่วงการส่งผล
การศึกษาตรงกับ
การลงทะเบยีน
เรียนของนิสิตท า
ให้ระบบลม้เกรด
ไม่เข้าระบบ
ตามที่เจ้าหนา้
ยืนยันผล
การศึกษา 
5. อาจารย์ผูส้อน
มีภาระต้อง
รับผิดชอบ งาน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

สอนหลายวิชา
และยังมภีาระ
งานอ่ืน ๆ อาทิ 
งานบริหาร งาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย  
งานบริการ
วิชาการ วิจัย
และการพัฒนา
ตนเอง 
 
แนวทางแก้ไข : 
1. อาจารย์ผูส้อน
ต้องปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติหรือ
ปฏิทินการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครดั 
2. อาจารย์ผูส้อน
ต้องท าการ
บันทึกคะแนน
และผล
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การศึกษาผ่าน
ระบบบริการ
การศึกษาเท่านั้น
เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดของ
การส่งผล
การศึกษาและ
การประมวลผล
การศึกษา 
3. การอนุมัติขอ
คืนผลการ
ลงทะเบียนต้อง
อนุมัติให้แล้ว
เสร็จก่อนวัน
เวลาอาจารย์
ผู้สอนตดัเกรด
และขออนุมัติ
เกรดหากมีความ
จ าเป็นต้องให้
อาจารยผ์ู้สอน
อนุมัติพร้อม
ส่งผลการศึกษา
ของนิสิตที่ขอ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

อนุมัติคืนผล
การศึกษาช้า 
4. อาจารย์ผูส้อน
มีภาระต้อง
รับผิดชอบ งาน
สอนหลายวิชา
และยังมภีาระ
งานอ่ืน ๆ อาทิ 
งานบริหาร งาน
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
งานบริการ
วิชาการ วิจัย
และการพัฒนา
ตนเอง 
 

2  พัฒนาการให้บริการงานวิชาการให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธภิาพ   
 2.1 มีการปรับปรุงกระบวนงานหรือลดขั้นตอน  และพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน  ให้มีประสิทธิภาพ  

และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
  

  2.1.1 นวัตกรรมในการ
พัฒนางานของหน่วยงาน 
(ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กองทะเบยีน

1. พัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กองทะเบยีนและ
ประมวลผล (REG.EDS) 
2. ประเมินความพึงพอใจการใช้

- นายวรพจน์  วัตถุสินธุ ์ ด าเนินการ
ครบทั้ง 
4 ข้อ 

1. มีการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กองทะเบยีนและ
ประมวลผล (REG.EDS)  เดือน
ตุลาคม 2564 และ

อุปสรรค : 
1.  ระบบไมม่ี
การแจ้งกลับเมื่อ
ด าเนินการเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

และประมวลผล (REG.EDS) 
 

ระบบ 
3. วิเคราะห์ปัญหาการใช้ระบบ
และปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
4. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 

ประชาสมัพันธ์การใช้ระบบฯ 
วันท่ี 16 มีนาคม 2565 
2. มีการเก็บรวบรวมผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบฯ ตั้งแต่วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2565 
3. การประเมินความพึงพอใจ
และวิเคราะห์ปญัหาการใช้ระบบ
และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กองทะเบยีนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม : EDS-REG 
4.  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน
ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

สิ้น 
2.  หน้าการ
กรอกข้อมูลหรือ
กรอกฟอร์มมี
ขนาดที่ใหญ่ละ
ตัวอักษรเล็ก 
 
 
แนวทางแก้ไข : 
1.  พัฒนาระบบ
ให้มีการแจ้ง
เตือนเมื่อการ
ท างานเสร็จสิ้น
ผ่าน E-mail 
2.  พัฒนาระบบ
ให้มีหน้าเพจและ
ตัวอักษรที่แสดง
ให้มีความพอด ี
 

  2.1.2 นวัตกรรมในการ
ให้บริการนสิิต ( การออก
เอกสารส าคญัทางการศึกษา
แบบดิจิตอล : Digital 

1. มีการพัฒนาระบบออกเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาแบบดิจติอล  
:  Digital Transcript 
2. มีการประชาสัมพันธ์การใช้งาน

- นางสาวสิรณิัฎฐ ์
ประกอบสุขยิ่ง 
 

ด าเนินการ
ครบทั้ง  
5 ข้อ 

1. เริ่มเปดิใช้ระบบออกเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาแบบดิจติอล 
ที่ระบบบริการการศึกษา 
reg.msu.ac.th  เมนูขอเอกสาร

อุปสรรค : 
1. ผู้รับบริการมี
พฤติกรรมเข้าท า
รายการนอกช่วง
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

Transcript ) 
 

ระบบออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาแบบดิจติอล  
3. ประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบระบบออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาแบบดิจิตอล 
4. วิเคราะห์ปญัหาการใช้ระบบ
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
5.  รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

ทางการศึกษา  ตั้งแต่วันท่ี 21 
มกราคม 2565 
2. มีบันทึกข้อความ
ประชาสมัพันธ์การขอใบแสดงผล
การศึกษาแบบดิจิทลั (Digital 
Transcript) ไปยังคณะและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
หนังสือเลขท่ี อว 
0605.1(7)/141 ลงวันท่ี  31  
มกราคม 2565  และมีการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค
กองทะเบียนและประมวลผล 
มมส  เมื่อวันท่ี  17 กุมภาพันธ์  
2565 
3. มีการประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานระบบออกเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาแบบดิจติอล 
เริ่มเก็บข้อมลูเมื่อ วันท่ี  21 
มกราคม 2565  โดยส่ง
แบบสอบถามความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาแบบดิจิตอล ถึง
ผู้ใช้บริการโดยตรง 

วันและเวลา
ราชการ  แต่การ
ด าเนินการของ
เจ้าหน้าต้องใช้
ระบบ
ลงทะเบียนใน
การท ารายการ
โดยสามารถ
ด าเนินการในวัน
และเวลาราชการ
ท าให้มีค าร้อง
ตกค้างในระบบ
เป็นจ านวนมาก 
2. คอมพิวเตอร์
ที่เจ้าหน้าท่ีใช้
งานอยู่  มีอายุ
การใช้งาน
มากกว่า  10  ปี  
ซึ่งไม่รองรับ
ระบบปฏิบตัิการ
ที่ทันสมัย
บางอย่าง  ส่งผล
ให้เกิดปัญหาใน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

4. วิเคราะห์ปญัหาการใช้ระบบ
และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข เมื่อวันท่ี24 กุมภาพันธ์  
2565 หนังสือเลขท่ี อว 
0605.1(7)/1033 
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน และ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เมื่อวันท่ี  24 กุมภาพันธ์  2565 
หนังสือเลขท่ี อว 
0605.1(7)/1033  และรายงาน
ผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อ
การให้บริการ ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในท่ี
ประชุมบุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล ครั้งท่ี 3/2565 
วันท่ี 16 กันยายน 2565 
 

การปฏิบัติงาน 
 
แนวทางแก้ไข :   
1. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา 
2.  เสนอขอ
อนุมัติ
งบประมาณใน
การจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ที่
รองรับ
ระบบปฏิบตัิการ
ที่ทันสมัย 

  2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่
มีการจัดท ารายงานการ

1. ก าหนดแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์การ

- นางนัยนา  ดรชัย ด าเนินการ
ครบทั้ง  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินเพื่อ
พัฒนางาน 
 

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด ดังนี ้
2.1.3.1) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การรับรายงานตัวนิสติใหม ่
 (นางกนกวรรณ  เวียงสงค์) 
2.1.3.2) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การบันทึกสถานะการพ้นสภาพ
การเป็นนิสติ (นางเพชรปาณี   
ตรีสุทธิวงษา) 
2.1.3.3) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การบันทึกทะเบียนประวัตินสิิต 
(นางสาวพรพิรุณ  ขวัญแก้ว) 
2.1.3.4) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การตรวจสอบคณุวุฒิการศึกษา
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา  
(นายสมบัต ิ ฉายถวิล) 
2.1.3.5) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การลงทะเบยีนเรยีน  
(นางวลัญชพร  ฆารไสว) 
2.1.3.6) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การบันทึกทะเบียนประวัติ  ระดับ
บัณฑิตศึกษา (นางเสาวลักษณ์   

2 ข้อ และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565  ลง
วันท่ี  17  มกราคม  2565 และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
2.1 กองทะเบียนและ
ประมวลผล มีบุคลากรทั้งหมด
จ านวน 28 คน ต าแหน่งผู้บริหาร 
1 คน และระดับปฏิบตัิการ 
จ านวน 27 คน  โดยมีการ
ก าหนดแนวทางการจัดท า
รายงานการวิเคราะห ์
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน
เพื่อท่ีประชุมพิจารณา ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 1/2565  เมื่อวันท่ี  
22  กุมภาพันธ์ 2565 
2.2  หนังสือท่ี อว 
0605.1(7)/1040 ลงวันท่ี 8 
กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 2) 
บุคลากรได้น าความรูด้้าน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

รัตนะปัญญา) 
2.1.3.7) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การจัดท าเอกสารส าคญัทาง
การศึกษาฉบับส าเร็จการศึกษา  
(นางสาวสิริณัฏฐ์   
ประกอบสขุยิ่ง) 
2.1.3.8) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การจัดท าเอกสารส าคญัทาง
การศึกษาออนไลน์ (นางสาว
ธัญญรัตน์  พันเจริญ) 
2.1.3.9) วิเคราะห์การปฏบิัติงาน
การเสนออนุมตัิการส าเร็จ
การศึกษาและอนุมัติปริญญา 
(นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี) 
2.1.3.10) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา ระดับปรญิญาเอก   
(นางสังวาล  ศิริ) 
2.1.3.11) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การเทียบรายวิชาเรยีน  ระดับ
ปริญญาตรี (นางอังคณา  
ราญมีชัย) 
2.1.3.12) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน 
จ านวน 26 คน (เนื่องจาก
บุคลากรลาออกระหว่าง
ปีงบประมาณ  จ านวน  
1 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 
   
 



23 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การบันทึกโครงสร้างหลักสูตร   
(นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ) 
2.1.3.13) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา  ระดับปริญญาตรี   
กลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
(นายทศพล  เจริญผล) 
2.1.3.14) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การติดตามการค้างส่งผล
การศึกษา   
(นางสาวสภุาภรณ์  พิมพะนิตย์) 
2.1.3.15) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การจ าแนกสภาพนิสติ กรณีที่มี
ระดับคะแนนแฉลีย่สะสมไม่ถึง
เกณฑต์ามข้อบังคับ  ระดบั
ปริญญาตร ี
(นางกัญยาลกัษ์  บุญชาล)ี 
2.1.3.16) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การโอนผลการเรียน  การเทียบ
โอนผลการเรียน  และการเทียบ
โอนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์  ระดับปริญญาตรี 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิรดี   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

อินตะนัย) 
2.1.3.17) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การแจ้งผลการศึกษาผ่านระบบ
บริการการศึกษา (นายจักรี   
ต้ันภูม)ี 
2.1.3.18) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
หลักสตูรการศึกษาที่มีความ
ซ้ าซ้อนหรือมีความคลา้ยคลึงกัน 
(นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์) 
2.1.3.19) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การเสนอหลักสตูรต่อ
คณะกรรมการวิชาการ (นางโรชินี  
ทุ่นทอง) 
2.1.3.20) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การบันทึกข้อมูลหลักสตูรในระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการหลักสูตร
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (TQF)  
(นายอมต  ชุมพล) 
2.1.3.21) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การพัฒนาระบบบริการการศึกษา   
(นายอภชิัย  ชาญศิริรัตนา) 
2.1.3.22) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 
(นายวรพจน์  วัตถุสินธิ)์ 
2.1.3.23) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การจัดท าคูม่ือหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (นางสาว
สุภาพร ทองสาลี)  
2.1.3.24) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การปรับปรุงหลักสูตร (กรณี
ปรับปรุงเล็กน้อย)  
(นางสาวนิโรบล  จันทะกล) 
2.1.3.25) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้  (นางนัยนา  
ดรชัย) 
2.1.3.26) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ  
(นางศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง) 
2.1.3.27) วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน
การรับหนังสือราชการผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(นางสาวลลัลดา  เทียบชาลี)   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

  2.1.4  จ านวนกฎระเบียบที่
ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือก าหนดขึ้นใหม ่
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู
กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการ 
2. จัดท าร่างกฎระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  
และด าเนินการตามขั้นตอน 
3. แจ้งเวียน เผยแพร่ กฎระเบียบ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

- นางกัญยาลักษ์  บุญชาล ี
 

ด าเนินการ
ครบทั้ง 
 3 ข้อ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลู
กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ
กระทรวง  โดยศึกษาประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
เช่น  ประกาศกระทรวง  เรื่อง  
แนวทางการด าเนินงานระบบ
คลังหน่วยกิต  ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.  2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2545     
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการเทียบโอนผลการเรยีน
ระดับปริญญา  รวมศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยการจดั
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การศึกษาระบบคลังหน่วยกติ  
พ.ศ.  2565  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับ บณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2560  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ว่า
ด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 
2563  ระเบียบมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  ว่าด้วยการโอนผล
การเรยีน  การเทียบโอนผลการ
เรียนและการเทียบโอนความรู้  
ทักษะและประสบการณ์  ตาม
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  
2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็น
ต้น เพื่อให้การด าเนินงานสอดรับ
และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
2. จัดท าร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลยั
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

มหาสารคาม  
3.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระบบคลังหน่วยกติ  
พ.ศ.  2565และด าเนินการเสนอ
ร่างตามขั้นตอน  และสภา
มหาวิทยาลยัไดล้งนามประกาศ 
ณ วันท่ี 25 มี.ค. 2565   
3.2  ระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และ
ค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ  ใน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.  2564 และด าเนินการ
เสนอร่างตามขั้นตอน  และสภา
มหาวิทยาลยัไดล้งนามลงนาม
ประกาศ ณ วันท่ี 26 พ.ย. 2564   
3.3  ระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และ
ค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ  ใน
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.  2565 และด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

เสนอร่างประกาศตามขั้นตอน  
และสภามหาวิทยาลยัไดล้งนาม
ประกาศ ณ วันท่ี 28 ม.ค. 2565  
3.4  ระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และ
ค่าบริการการศึกษาอื่น ๆ  ในการ
จัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 
พ.ศ.  2565 และด าเนินการ
เสนอร่างตามขั้นตอน  และสภา
มหาวิทยาลยัไดล้งนามประกาศ 
ณ วันท่ี 25 มี.ค. 2565  3.5  
ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เรื่อง  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับ
ปริญญาตรี  ส าหรับนิสิต
ต่างประเทศ  พ.ศ.  2564 พ.ศ.  
2565 และด าเนินการเสนอร่าง
ตามขั้นตอน  และอธิการบดไีด้
ลงนามประกาศ ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 
2564   
3.6  ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เรื่อง  การเทียบ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

โอนผลลัพธ์การเรียนรู้จาก
หลักสูตรฝึกอบรมและการเทียบ
โอนประสบการณ์  เข้าสู่คลัง
หน่วยกิต  พ.ศ.  2565  และ
ด าเนินการเสนอรา่งตามขั้นตอน  
และอธิการบดีได้ลงนามประกาศ 
ณ วันท่ี 24 พ.ค. 2565   
3. แจ้งเวียน เผยแพร่ประกาศ 
เช่น ทางเวปไซน์  Face book 
กองทะเบียนและประมวลผล ท า
หนังสือแจ้งเวียนไปยังคณะ/
หน่วยงาน และจัดพมิพ์ลงใน
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2565 
 

 2.2  พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ   
  2.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ 

การรับฟังเสยีงของลูกค้า 
(Voice of the Customer 
: Voc) 
 

1. ส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผล 
3. จัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ
ในปีถัดไป 

- นางสาวอังคณา   
ศรีมุลตร ี
 

ด าเนินการ
ครบทั้ง 
5 ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรม 
การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

4. แก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผล
ตามข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
5. สรุปรายงานให้ผู้บรหิารทราบ 
 

ลงวันท่ี  17  มกราคม  2565 
2. มีการจัดท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
   2.1  มีแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลยั   
และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการจดัการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
โดยเริ่มเก็บแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองต่อการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลยั   
โดยจดัส่งจดหมาย ตามที่   
อว 0605.1(7)/ว 2863   
ลงวันท่ี  7  มิถุนายน  2565  
เพื่อขอความอนุเคราะห ์
ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม   
และให้ส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัย
ภายในวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม  
2565 ซึ่งเก็บข้อมูลกับผู้ปกครอง 
นิสิตทุกช้ันปี  และแบบสอบถาม
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อ 
การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
แบบสอบถามดังกล่าวมาปรับให้
เป็นแบบสอบถามออนไลน์       
โดยเริ่มเก็บแบบสอบถาม 
วันท่ี  7  กรกฎาคม  2565  
ถึง 19  สิงหาคม  2565   
ผ่านระบบบริการการศึกษา  
http:/reg.msu.ac.th 
ซึ่งเก็บแบบสอบถามกับนิสิต 
ทุกช้ันปี   
2.2  มีการประชุมคณะกรรม 
การประจ าส านักงานอธิการบดี  
ครั้งท่ี 1/2565  เมื่อวันท่ี  27  
มกราคม  2565  ได้พิจารณา
เห็นชอบแบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจ 
และความไม่พึงพอใจ 
ของผู้บริการในหน่วยงาน 
สังกัดส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปีงบประมาณ  2565  
เพื่อน าไปใช้ประเมิน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

การให้บริการของหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี   
กองทะเบียนและประมวลผล   
จึงน าแบบสอบถามดังกล่าว 
มาปรับให้เป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์  โดยเริ่มเก็บ
แบบสอบถาม  เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์  2565  ซึ่งแสดง 
ช่องทางการรับประเมิน 
ความความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจไว้หลายช่องทาง  
ดังนี้   
1)  ระบบบริการการศึกษา  
http:/reg.msu.ac.th 
2)  เว็บไซต์กองทะเบียนและ
ประมวลผล  
http:///regpr.msu.ac.th/ 
3)  เฟสบุ๊ค กองทะเบียนและ
ประมวลผล  มมส 
4) ส่งแบบสอบถามการประเมิน
ความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจทางอีเมลล ์
5)  ส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับ

http://regpr.msu.ac.th/
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

เอกสารส าคญัทางการศึกษา 
ฉบับส าเร็จการศึกษา 
6)  ผ่าน QR Code  
แบบสอบถามออนไลน ์
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมลู
ระหว่างวันท่ี  7 ก.ค.-31 ส.ค. 
2565  และได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปรายงานผล และ 
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีถัดไป 
ให้ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 27 ก.ย. 2565 
 

  2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการ 

1. จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
2. ประเมินและวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
3. จัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ
ในปีถัดไป 

- นางสาวสิรณิัฏฐ์   
ประกอบสุขยิ่ง 

ด าเนินการ 
ครบทั้ง 
4  ข้อ 

 

1.จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ในรูปแบบออนไลน์และ
เริ่มเก็บข้อมลู เมื่อวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งแสดงช่อง
ทางการรับการประเมินไว้ท่ี  
เว็บไซต์กองทะเบยีนและ
ประมวลผล , ส่งแบบสอบถามให้
ผู้รับบริการทาง Email ,ส่ง

อุปสรรค :   
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ขัดกับระเบยีบ  
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
 
แนวทางแก้ไข :   
ตอบสนอง
ผู้รับบริการใน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

4. สรุปรายงานให้ผู้บรหิารทราบ แบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อม
กับการส่งเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาฉบับส าเร็จการศึกษา 
และแจกแบบสอบถามโดยตรงให้
ผู้รับบริการที่มาติดต่อที่กอง
ทะเบียนและประมวลผล  โดย
แจ้งในที่ประชุมบุคลากรกอง
ทะเบียนและประมวลผล  ครั้งท่ี 
1/2565  เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2565  และท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการกองทะเบียนและ
ประมวลผล  ไปยังหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  3  
มีนาคม 2565 เลขท่ีหนังสือ อว 
0605.1(7)/ว265 
2. ประเมินและวิเคราะห์ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.82) 

ส่วนท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 
โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

3. จัดท าแผนพัฒนาการ
ให้บริการในปีถัดไป 
4. สรุปรายงานให้ผู้บรหิารทราบ 
วันท่ี 25 สิงหาคม 2565และ
รายงานในที่ประชุมบุคลากรกอง
ทะเบียนและประมวลผล  ครั้งท่ี 
3/2565 วันท่ี 16 กันยายน 
2565 
 

  2.2.3 ร้อยละการแกไ้ข
ปรับปรุงการให้บริการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

1. ปรับปรุงการให้บริการของกอง
ทะเบียนและประมวลผลตาม
ข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 
2. สรุปรายงานให้ผู้บรหิารทราบ 

- นางสาวสิรณิัฏฐ์   
ประกอบสุขยิ่ง 

ด าเนินการ 
ครบทั้ง 
2  ข้อ 

 

1. ปรับปรุงการให้บริการของ
กองทะเบียนและประมวลผล
ตามข้อเสนอแนะของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
2. สรุปรายงานให้ผู้บรหิารทราบ
วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
และรายงานในที่ประชุมบุคลากร
กองทะเบียนและประมวลผล  
ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 16 
กันยายน 2565 

อุปสรรค :  
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
ขัดกับระเบยีบ  
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
 
แนวทางแก้ไข :   
ตอบสนอง
ผู้รับบริการใน
ส่วนท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 
โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
 

3  บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 3.1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล   
  3.1.1  ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 
 

1. ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี กองทะเบียน
และประมวลผล 
2. ก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตริาชการกองทะเบยีน
และประมวลผล 
3. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

- นางสังวาล  ศิร ิ ด าเนินการ 
ครบทั้ง 
3  ข้อ 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565  ลง
วันท่ี  17  มกราคม  2565 และ
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการ  กอง
ทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ในคราวประชุมครั้ง
ที ่ 1/2565  เมื่อวันท่ี  10 
กุมภาพันธ์  2565  และน าฉบับ
ร่างแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี

อุปสรรค : 
การรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงาน  
ผู้รับผิดชอบบาง
ตัวช้ีวัดไม่ศึกษา
คู่มือการประเมิน
และไม่ให้
ความส าคญั
รายงานผลการ
ด าเนินงานล่าช้า 
 
แนวทางแก้ไข : 
ก ากับ  ติดตาม  
และรายงานผล
การด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ของหน่วยงาน  เสนอต่อที่
ประชุมบุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 1/25645 เมื่อวันท่ี  22  
กุมภาพันธ์  2565  มติที่ประชุม
เห็นชอบ พร้อมท้ังมีการ
มอบหมายและถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัต ิ  
2. มีการก ากับติดตามแผนปฏิบตัิ
ราชการฯ  ตามปฏิทินการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กองทะเบียนและ
ประมวลผล  รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน  ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 
3. มีการสรุปผลการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิราชการ 
รอบ 9 และ 12 เดือน และ
สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด
ตามแผนปฏิบัตริาชการฯ  รอบ 
12 เดือน เพื่อให้บริหารรับทราบ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงแผนฯ ในปีถัดไป 

เสนอผู้บริหาร
และผูร้ับผดิชอบ
ให้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

  3.1.2  ระดับความส าเร็จ
การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและการเงิน 
 

1.  จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.  รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อผูบ้ริหาร 
ทุกไตรมาส 
3.  สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เมื่อสิ้นปีต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน 

- นางนัยนา  ดรชัย ด าเนินการ
ครบทั้ง   
3 ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565  ลง
วันท่ี  17  มกราคม  2565 และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
2. มีการจัดท าทะเบียนคุม 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
โดยตรวจสอบงบประมาณ 
ให้สอดคล้องและตรงกับการ
ข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ ERP  
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ระบบการเงิน) 
เมนู รายงานงบประมาณคงเหลือ 
โดยจดัท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารหน่วยงาน ก่อน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ด าเนินงานในระบบจดัท าแผน
งบประมาณ (BPS) 
https://erp.msu.ac.th/_budg
et 
(หนังสือท่ี อว 0605.1(7)/พิเศษ 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565) และ
รายงานผลการด าเนินงานไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (หนังสือท่ี 
อว 0605.1(7)/992 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2565 
3. มีการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ต่อผู้บริหารหน่วยงาน
และบุคลากรทราบ ดังนี ้
   3.1 ไตรมาส 1  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2564    
เมื่อวันท่ี  9 ธันวาคม 2564   
   3.2  ไตรมาส 2  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2565   เมื่อ
วันท่ี  22  กุมภาพันธ์ 2565 
   3.3  รายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

https://erp.msu.ac.th/_budget
https://erp.msu.ac.th/_budget
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2565   
เมื่อวันท่ี  16  กันยายน 2565 
โดยมผีลการเบิกจา่ยงบประมาณ
อยู่ท่ีร้อยละ 93.69 
 

  3.1.3  ระดับความส าเร็จ 
การบริหารจัดการด้านพัสด ุ
 

1.  จัดท าแผนการจดัซื้อจัดจา้ง 
(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  เงินรายได้) 
ของหน่วยงาน   
2.  จัดซื้อจัดจ้างพัสดตุาม
กระบวนการ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง   
3.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  เงินรายได้) 
ของหน่วยงาน   
4.  ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
5.  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  

- นางศุภลักษณ์ ศักดิ์ค าดวง ด าเนินการ
ครบทั้ง  
5 ข้อ 

 

1. มีการจัดท าแผนการจดัซื้อจัด
จ้าง (ครุภัณฑ์) 
2.  มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดตุาม
กระบวนการ ระเบียบ
กระทรวงการคลัง   
3.  มีการรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ครุภณัฑ/์สิ่งก่อสร้าง  
เงินรายได้) ของหน่วยงาน  
4.  มีการตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี
5.  มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
 

 

  3.1.4  ระดับความส าเร็จ 
การบริหารจัดการด้าน
บริหารงานบุคคล 
 

1.  จัดท าภาระงาน  (Job 
Description) 
2.  จัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรกองทะเบยีนและ
ประมวลผล 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

- นางนัยนา  ดรชัย ด าเนินการ
ครบทั้ง  
3 ข้อ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ต่อผู้บริหาร 2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565   
ลงวันท่ี  17  มกราคม  2565 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
2.  มีการจัดท า ภาระงาน  
(Job Description)  ที่ชัดเจน 
ตามกรอบภาระงานท่ีได้รบั
มอบหมาย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลยัมหาสารคามที่ 
1919/2561 ลงวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2561  
3.  มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4.  มีการรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร ต่อผู้บรหิาร ดังนี ้
   4.1  รายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามหนังสือท่ี  
อว 0605.1(7)/1040 ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการส านักงาน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

อธิการบดี รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
(การอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
น าความรู้ฯ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน) 
   4.2  รายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามหนังสือท่ี 
อว 0605.1(7)/ ลงวันที่ 23 
กันยายน 2565   (อบรมความรู้
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ) 
 

  3.1.5 ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้าอบรมความรู้
ความสามารถดา้น IT 

1. ก ากับติดตามการพัฒนา
บุคลากรด้าน IT 
2. ก ากับติดตามการพัฒนา
บุคลากรในการสื่อสารภาษาท่ี 2 

- นางนัยนา  ดรชัย ด าเนินการ
ครบทั้ง  
2 ข้อ 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565   
ลงวันท่ี  17  มกราคม  2565 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

  2.  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามหนังสือท่ี 
อว 0605.1(7)/1040 ลงวันท่ี 8 
กันยายน 2565 เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการส านักงาน
อธิการบดี รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยกองทะเบียน 
และประมวลผล มีบุคลากรที่
ได้รับการอบรมความรู้ด้าน IT 
จ านวน 4 หลักสูตร ทั้งหมด
จ านวน 27  คน  จากบุคลากร
ทั้งหมดจ านวน 27 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

  3.1.6 ร้อยละของบุคลากร 
ทีน่ าความรู้ด้าน IT ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน   

 - นางนัยนา  ดรชัย - 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565   
ลงวันท่ี  17  มกราคม  2565 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
2.  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามหนังสือท่ี  
อว 0605.1(7)/1040 ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการส านักงาน
อธิการบดี รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยกองทะเบียนและประมวลผล 
มีบุคลากร จ านวน 27  คน  
บุคลากรที่น าความรูด้้าน IT  
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน  
27 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  3.1.7 จ านวนบุคลากรที่เข้า
อบรมความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 - นางนัยนา  ดรชัย - 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2565  ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ท่ี 114/2565   
ลงวันท่ี  17  มกราคม  2565 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
2.  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามหนังสือท่ี 
อว 0605.1(7)/ ลงวันที่ 23 
กันยายน 2565  ดังนี้ 
     2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มบีุคลากรสังกัดกอง
ทะเบียนและประมวลผล เข้ารับ
การอบรมความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 
โครงการ ดังนี ้
     2.2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
พื้นฐานหัวข้อ “หลักการแปล
อย่างถูกวิธี” เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 
2565  โดยมีบุคลากรเข้ารับ



47 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
จ านวน 27 คน  
     2.3  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับบคุลากรในสังกัด
ส านักงานอธิการบด ีเมื่อวันท่ี  
1 กันยายน 2565 จ านวน 9 คน  
3.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
บุคลากรสังกัดกองทะเบียนและ
ประมวลผล ทั้งหมดจ านวน 27 
คน มีบุคลากรไดร้ับการอบรม
ความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ  100  
 

  3.1.8 ระดับความส าเร็จการ
บริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายใน 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  
3. จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงส าหรับความเสี่ยงในระดับสูง
และสูงมากและการบันทึกการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในระบบ

- นายศุภเกียรติ   ค าเจริญ 
 

ด าเนินการ
ครบทั้ง  
4 ข้อ 

1.  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ประจ าปี
งบประมาณ  2565 
2.1  มีการจัดท า  ERM  1  :  
การรายงานสภาพแวดล้อมการ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

บริการความเสีย่งและควบคุม
ภายใน  
(http://rms.msu.ac.th/e-risk)  
4. จัดท ารายงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  และ
รายงานผู้บริหารและมหาวิทยาลัย
ทราบ 

บริหารงานหน่วยงาน  กอง
ทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ  2565 
2.2  มีการจัดท า  ERM  2  :  
การรายงานการวิเคราะห/์
ประเมินความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  
ช่ือหน่วยงาน  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  ณ  วันท่ี  8  เดือน  
มีนาคม  พ.ศ.  2565 
3.1  มีการจัดท า  ERM  3  :  
แผนบริหารความเสี่ยง  กอง
ทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ  2565  
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3.2  มีการจัดท า  ERM 4  :  
ติดตามผลการจดัการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง งวด
ก่อน กองทะเบียนและ
ประมวลผล  ประจ าปี
งบประมาณ  2564  โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด 

http://rms.msu.ac.th/
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

4.  มีการจัดท า  ERM  5  :  การ
รายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ตามแผน
บริหารความเสี่ยง  กองทะเบียน
และประมวลผล  ประจ าปี
งบประมาณ  2565  รอบ  6  9  
12  เดือน  ในระบบบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในขอ
มหาวิทยาลยัตามระยะเวลาที่
ก าหนดและมีการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
 

 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลกัของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั   
  3.2.1  จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาหรือ
ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
 

1. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบ
สารสนเทศ 
2. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
3. ประเมินผลการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
4. รายงานผลการด าเนินต่อ
ผู้บริหาร 

- นายอภิชัย  ชาญศิริรตันา 
 

ด าเนินการ
ครบทั้ง 
4 ข้อ 

1.  มีการประชุมคณะกรรมการ
ในการหารือการปรับปรุงระบบท่ี
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในวันท่ี  8  
ตุลาคม  2564  เวลา  13.30 น. 
โดยมรีะบบท่ีปรับปรุงดังต่อไปนี ้
     1.1  ระบบคลังหน่วยกิต  
(Credit Bank)   
     1.2  ระบบขอเอกสารทาง
การศึกษาแบบ Transcript 
Digital (DT) 

อุปสรรค : 
1. ระยะเวลาใน
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 
2. มีการปรับปรุง
ตามผู้ใช้งานให้
สะดวกและใช้
งานง่ายขึ้น 
 
แนวทางแก้ไข : 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

     1.3  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
     1.4  ระบบติดตามผลการ
เรียน   
2.  มีการจัดท าคู่มือหรือขั้นตอน
ในการใช้งานระบบ 
3.  มีผลการประเมินการใช้ระบบ
สารสนเทศ  ดังต่อไปนี ้
     3.1  ระบบคลังหน่วยกิต  
(Credit Bank)  ยังไม่มีการ
ประเมินจากผู้ใช้งานเนื่องจากยัง
ไม่มีการผูส้มัครในระบบ 
     3.2  ระบบขอเอกสารทาง
การศึกษาแบบ Transcript 
Digital (DT)  มีผลความพึงพอใจ
อยู่ท่ี 4.44  ระดับมาก  
     3.3  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  มผีลความพึง
พอใจอยู่ที่ 4.37 ในระดับมาก   
     3.4  ระบบติดตามผลการ
เรียน  มีผลความพึงพอใจอยู่ที่ 
3.58 ระดับดี  
4.  มีการรายงานที่ในประชุมกอง

มีการประชุมการ
ใช้งานแต่ละ
ระบบบ่อยครั้ง  
เพื่อท าความ
เข้าใจในการใช้
โปรแกรมแตล่ะ
โปรแกรม 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ทะเบียนและประมวลผลในวันท่ี  
16  กันยายน  2565  ณ  ห้อง
ประชุมกองทะเบียน  ครั้งท่ี 3 
 

  3.2.2  จ านวนข้อมูล
สารสนเทศท่ีพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 

1. พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ 
2. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

- นายวรพจน์  วัตถุสินธ ์ ด าเนินการ
ครบทั้ง 
2 ข้อ 

1. มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมลู
สารสนเทศดังน้ี 
  1.1 จ านวนผู้ที่ข้ึนทะเบียน
บัณฑิต 
  1.2 จ านวนผู้ที่ข้ึนทะเบียนนิสิต
ใหม ่
  1.3 จ านวนนิสิตปัจจุบัน 
  1.4 จ านวนผู้ใช้บริการค าร้อง
กะทะเบียนและประมวลผล 
   1.5 กราฟสถิติจ านวนนิสิตที่
ส าเรจ็การศึกษา 
2.  มีการรายงานที่ในประชุมกอง
ทะเบียนและประมวลผลในวันท่ี  
16  กันยายน  2565  ณ  ห้อง
ประชุมกองทะเบียน  ครั้งท่ี 3 
 

อุปสรรค : 
1. ระยะเวลาใน
การพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 
2. การปรับปรุง
ตามผู้ใช้งานท่ีมี
ความต้องการ
หลากหลาย
รูปแบบ 
 
แนวทางแก้ไข : 
มีการประชุมเพื่อ
หารือการแสดง
ข้อมูลสถิตติ่างๆ 

  3.2.3 ระดบัความส าเรจ็ของ
การด าเนินการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลตัวช้ีวัด หมวด 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
ความรู้การออกแบบ Work 
process และรายละเอียดการ

- นางสังวาล  ศิร ิ ด าเนินการ
ครบทั้ง 3 

ข้อ 

1. มีการประชุมผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดระดับสถาบัน หมวด 7 
ผลลัพธ์ของโครงร่างองค์กร OP 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

7 ผลลัพธ์ของโครงรา่ง
องค์กร OP ของ
มหาวิทยาลยั 

จัดเก็บข้อมลูตัวช้ีวัด 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลยั ดังน้ี 
3.2.3.1) จ านวนอาจารยต์่อนิสิต 
(นายอภชิัย  ชาญศิริรัตนา) 
3.2.3.2) จ านวนหลักสตูรทีร่่วม
ผลิตกบัผู้ประกอบการ  
(นายอมต  ชุมพล) 
3.2.3.3) จ านวนหลักสตูรที่มคีวาม
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
(นายอมต  ชุมพล) 
3.2.3.4) จ านวนหลักสูตรที่เป็น
การพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 
(นายอมต  ชุมพล) 
3.2.3.5) จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
 (นายอมต  ชุมพล) 
3.2.3.6) ร้อยละของรายวิชาที่
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใน
หลักสตูร (นายอมต  ชุมพล) 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดท า
รายละเอียดการจดัเก็บข้อมลู
ตัวช้ีวัด จ านวน 15 ตัวช้ีวัด  เมื่อ
วันท่ี  22 ธันวาคม 2564 
2.1 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
โดยมีการจัดท ารายละเอียด
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 ของโครง
ร่างองค์กร OP ของมหาวิทยาลัย 
ครบถ้วนท้ัง 15 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
3.2.3.1) จ านวนอาจารยต์่อนิสิต 
3.2.3.2) จ านวนหลักสตูรทีร่่วม
ผลิตกบัผู้ประกอบการ  
3.2.3.3) จ านวนหลักสตูรที่มี
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
3.2.3.4) จ านวนหลักสูตรที่เป็น
การพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 
3.2.3.5) จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

3.2.3.7) อัตราการคงอยู่ของนิสิต 
(นายอภชิัย  ชาญศิริรัตนา) 
3.2.3.8) ร้อยละของการส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสตูร 
-หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
-หลักสูตรระดับปริญญาโท 
-หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(นายศุภเกียรติ  ไสยรัตน์) 
3.2.3.9) จ านวนหลักสตูรฝึกอบรม
ระยะสั้นท่ีสร้างรายได ้
(นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์) 
3.2.3.10)  ความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการบริหารจัดการ
หลักสตูร (นางสาวศิริพร  
 ไสยรัตน์) 
3.2.3.11) ความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการบริหาร
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน (นางวลัญชพร  ฆารไสว) 
3.2.3.12) ความพึงพอใจของ

3.2.3.6) ร้อยละของรายวิชาที่
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใน
หลักสตูร 
3.2.3.7) อัตราการคงอยู่ของ
นิสิต 
3.2.3.8) ร้อยละของการส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสตูร 
-หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
-หลักสูตรระดับปริญญาโท 
-หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
3.2.3.9) จ านวนหลักสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้นท่ีสร้างรายได้ 
3.2.3.10)  ความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร 
3.2.3.11) ความพึงพอใจของ
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อการบริหาร
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน  
3.2.3.12) ความพึงพอใจของ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ผู้ปกครองนิสติต่อมหาวิทยาลัย 
(นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี) 
3.2.3.13) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุง (นางโรชินี   
ทุ่นทอง) 
3.2.3.14) จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
หลักสตูรการจัดการเรยีนการสอน 
(นายวรพจน์  วัตถุสินธ)์ 
3.2.3.15) จ านวนการจัดท าผล
การสอบผิดพลาด   
(นางสาวสภุาภรณ์  พิมพะนิตย์) 

ผู้ปกครองนิสติต่อมหาวิทยาลัย 
3.2.3.13) จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง 
3.2.3.14) จ านวนข้อร้องเรียน
ด้านหลักสูตรการจดัการเรียน
การสอน 
3.2.3.15) จ านวนการจัดท าผล
การสอบผิดพลาด   
2.2 จัดเก็บและรายงานข้อมลู
ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์ของโครง
ร่างองค์กร (OP) ของ
มหาวิทยาลยั ตามเกณฑ์ EdPEx 
ทั้ง 15 ตัวช้ีวัด ครบทุกเรื่อง 
 

 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้แต่งกายสุภาพ  และผ้าพ้ืนเมือง     
  3.3.1 ระดับความส าเรจ็ของ

การพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

1. ก าหนดแนวปฏิบัตภิายใน
ส านักงานกองทะเบียนและ
ประมวลผล 
2. การแจ้งให้บุคลากรแต่งกาย
สุภาพและใสผ่้าไทยตามนโยบาย
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของหน่วยงาน  

- นางเสาวลักษณ์   
รัตนะปญัญา 
 

ด าเนินการ
ครบทั้ง 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงานตัวช้ีวัดตาม ดังนี ้
   1. มีนโยบายของส านักงาน
อธิการบดี เรื่อง นโยบายในการ
ให้บริการของหน่วยงาน สังกัด
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยแจ้งนโยบายให้บุคลากร
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

4.  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

ทราบ ในคราวประชุมกอง
ทะเบียนและประมวลผล ครั้งท่ี 
1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565  
   2.1 มีนโยบายการให้บริการ
และแนวปฏิบติของกองทะเบียน
และประมวลผล โดยออก
ประกาศกองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ภายในส านักงานกองทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ประกาศ ณ วันท่ี 
16 มิถุนายน 2565  
โดยประชาสัมพันธผ์่านเว็บไซต์
กองทะเบียนและประมวลผล 
http://regpr.msu.ac.th/th   
   2.2.  บุคลากรสายสนบัสนุน 
แต่งกายสุภาพและใส่ผ้าไทย 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
โดยบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมืองตามแนวปฏิบตัิ
ภายในส านักงานกองทะเบียน

http://regpr.msu.ac.th/th
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

และประมวลผล (ข้อ 3.2)  
ที่ก าหนดให้บุคลากรแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  
ในวันอังคารและวันศุกรด์้วยผา้
ไทยหรือผ้าพื้นเมือง และสวมใส่
เสื้ออัตลักษณ์ของกองทะเบียน
และประมวลผล ในวันพุธ  
3. หนังสือท่ี อว 0605.1(7) / 
ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565  
เรื่อง รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ/ ความไม่พอใจใน
การให้บริการฯ โดยมผีลประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงาน 4.00 ขึ้นไป โดย
กองทะเบียนและประมวลผล มี
การด าเนินการประเมินความพึง
พอใจ/ ความไม่พึงพอใจในการ
ให้บริการของกองทะเบียนและ
ประมวลผล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565   
ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงาน อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ดีมาก มีคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 
4.82 หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.40 
และไม่มผีู้รับบริการประเมิน
ความไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองทะเบียน 
และประมวลผล  
   4.  หนังสือท่ี อว 0605.1(7)/ 
ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัตริาชการฯ 
มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหาร  มีการรายงานผล
การด าเนินงาน  ตัวช้ีวัด  3.3.1  
การพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(หน่วยงานมีมาตรฐานการแต่ง
กายและมีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน)   
 

 
 สรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการฯ  รอบ  12  เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565)  โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนและ
ประมวลผล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   มีทั้งหมด 74 โครงการ/ กิจกรรม   ด าเนินการแล้ว   จ านวน 74 โครงการ/ กิจกรรม   คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

กองทะเบียนและประมลผล  รอบ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2564  ถึง  กันยายน  2565) 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กรกฎาคม 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1) สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  มีความทันสมัย  และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และนานาชาติ   
     1.1) มีระบบและกลไก สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ 
       1.1.1) ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลยั 

4.12 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์

       1.1.2) ร้อยละการบรรลตุัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ระดบัมหาวิทยาลยั 

4.12 ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 100 
 

5 0.2083 นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์

       1.1.3) ร้อยละของหลักสูตรที่ครบวงรอบ
การปรับปรุง (5 ปี) ในปีการศึกษา 2564 ที่
ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558 

4.12 ร้อยละ 5 
 

60 70 80 90 100 100 5 0.2083 นางโรชินี  ทุ่นทอง 

     1.2)  มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุการด าเนินงานด้านวชิาการของมหาวิทยาลัย    
       1.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 

4.12 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา 

       1.2.2) ร้อยละความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ได้ครบถ้วน (ระบบการส่งผลการศกึษา) 
 

4.12 ร้อยละ 100 50 60 80 90 100 96.52 4.65 0.1938 นางสาวสุภาภรณ์       
พิมพะนิตย์ 

2)  พัฒนาการให้บริการงานวิชาการให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธภิาพ 
     2.1) มีการปรับปรุงกระบวนงานหรือลดขั้นตอน  และพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน  ให้มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 



2 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กรกฎาคม 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

       2.1.1) นวัตกรรมในการพัฒนางานของ
หน่วยงาน (ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์กอง
ทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS) 

4.14 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ 

       2.1.2) นวัตกรรมในการให้บริการนสิิต     
(การออกเอกสารส าคญัทางการศกึษาแบบ
ดิจิตอล : Digital Transcript ) 

4.14 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสาวสิริณัฎฐ์  
ประกอบสุขยิ่ง 

       2.1.3) ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนนิ 
เพื่อพัฒนางาน 

4.14 ร้อยละ 100 50 60 80 90 100 100 
 

5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       2.1.4)  จ านวนกฎระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ไดร้บัการปรับปรุง
หรือก าหนดขึ้นใหม ่

4.14 1 0 0 0 0 1 6 5 0.2083 นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี 

     2.2)  พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
       2.2.1) ระดับความส าเร็จของการรับฟัง
เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer : 
Voc) 

4.14 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี 

       2.2.2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ 

4.15 ร้อยละ 85 65 70 75 80 85 96.40 
 

5 0.2083 นางสาวสิริณัฏฐ์   
ประกอบสุขยิ่ง 
 

       2.2.3) ร้อยละการแก้ไขปรับปรุง 
การให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

4.15 ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 100 
 

5 0.2083 นางสาวสิริณัฏฐ์   
ประกอบสุขยิ่ง 
 



3 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กรกฎาคม 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3) บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
       3.1.1)  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสังวาล  ศิริ 

       3.1.2)  ระดับความส าเร็จการบริหาร
จัดการดา้นงบประมาณและการเงิน 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.3)  ระดับความส าเร็จการบริหาร
จัดการดา้นพัสด ุ

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางศุภลักษณ์ ศักดิ์ค าดวง 

       3.1.4)  ระดับความส าเร็จการบริหาร
จัดการดา้นบริหารงานบุคคล 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

      3.1.5) ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าอบรม
ความรู้ความสามารถด้าน IT 

4.20 ร้อยละ 70 
 

50 55 60 65 70 100 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.6) ร้อยละของบุคลากร 
ทีน่ าความรู้ด้าน IT ไปใช้ในการปฏิบัติงาน   

4.20 ร้อยละ 55 50 52 53 54 55 100 
 

5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.7) จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.20 ร้อยละ 50 46 47 48 49 50 100 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.8) ระดับความส าเร็จการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ 

     3.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุพันธกิจหลกัของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
       3.2.1)  จ านวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา
หรือไดร้ับการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4.20 4 ระบบ 0 1 2 3 4 5 5 0.2083 นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา 

       3.2.2)  จ านวนข้อมูลสารสนเทศท่ีพัฒนา
หรือปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.20 5  
ข้อมลู 

1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ 



4 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กรกฎาคม 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

       3.2.3) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด 
หมวด 7 ผลลัพธ์ของโครงร่างองคก์ร OP ของ
มหาวิทยาลยั 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสังวาล  ศิริ 

     3.3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้แต่งกายสุภาพ  และผ้าพ้ืนเมือง   
       3.3.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางเสาวลักษณ์  
รัตนะปัญญา 

 
รวม  24  ตัวชี้วัด          4.9847  

 



 

รายงานผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

กองทะเบียนและประมวลผล 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

(วันที่  1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

กองทะเบียนและประมลผล  รอบ  12  เดือน  (เดือนตุลาคม  2564  ถึง  กันยายน  2565) 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กันยายน  

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1) สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  มีความทันสมัย  และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และนานาชาติ   
     1.1) มีระบบและกลไก สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ 
       1.1.1) ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลยั 

4.12 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์

       1.1.2) ร้อยละการบรรลตุัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ระดบัมหาวิทยาลยั 

4.12 ร้อยละ 100 60 70 80 90 100 100 
 

5 0.2083 นางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์

       1.1.3) ร้อยละของหลักสูตรที่ครบวงรอบ
การปรับปรุง (5 ปี) ในปีการศึกษา 2564 ที่
ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558 

4.12 ร้อยละ 5 
 

60 70 80 90 100 100 5 0.2083 นางโรชินี  ทุ่นทอง 

     1.2)  มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุการด าเนินงานด้านวชิาการของมหาวิทยาลัย    
       1.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
 

4.12 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา 

       1.2.2) ร้อยละความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
ได้ครบถ้วน (ระบบการส่งผลการศกึษา) 
 
 

4.12 ร้อยละ 100 50 60 80 90 100 96.52 4.65 0.1938 นางสาวสุภาภรณ์       
พิมพะนิตย์ 



2 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กันยายน  

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2)  พัฒนาการให้บริการงานวิชาการให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธภิาพ 
     2.1) มีการปรับปรุงกระบวนงานหรือลดขั้นตอน  และพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน  ให้มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
       2.1.1) นวัตกรรมในการพัฒนางานของ
หน่วยงาน (ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์กอง
ทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS) 

4.14 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ 

       2.1.2) นวัตกรรมในการให้บริการนสิิต     
(การออกเอกสารส าคญัทางการศกึษาแบบ
ดิจิตอล : Digital Transcript ) 

4.14 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสาวสิริณัฎฐ์  
ประกอบสุขยิ่ง 

       2.1.3) ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนนิ 
เพื่อพัฒนางาน 

4.14 ร้อยละ 100 50 60 80 90 100 100 
 

5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       2.1.4)  จ านวนกฎระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ไดร้บัการปรับปรุง
หรือก าหนดขึ้นใหม ่

4.14 1 0 0 0 0 1 1 5 0.2083 นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี 

     2.2)  พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
       2.2.1) ระดับความส าเร็จของการรับฟัง
เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer : 
Voc) 

4.14 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี 

       2.2.2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการ 

4.15 ร้อยละ 85 65 70 75 80 85 96.40 
 

5 0.2083 นางสาวสิริณัฏฐ์   
ประกอบสุขยิ่ง 

       2.2.3) ร้อยละการแก้ไขปรับปรุง 
การให้บริการตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

4.15 ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 100 
 

5 0.2083 นางสาวสิริณัฏฐ์   
ประกอบสุขยิ่ง 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กันยายน  

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3) บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
       3.1.1)  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสังวาล  ศิริ 

       3.1.2)  ระดับความส าเร็จการบริหาร
จัดการดา้นงบประมาณและการเงิน 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.3)  ระดับความส าเร็จการบริหาร
จัดการดา้นพัสด ุ

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางศุภลักษณ์ ศักดิ์ค าดวง 

       3.1.4)  ระดับความส าเร็จการบริหาร
จัดการดา้นบริหารงานบุคคล 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

      3.1.5) ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าอบรม
ความรู้ความสามารถด้าน IT 

4.20 ร้อยละ 70 
 

50 55 60 65 70 100 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.6) ร้อยละของบุคลากร 
ทีน่ าความรู้ด้าน IT ไปใช้ในการปฏิบัติงาน   

4.20 ร้อยละ 55 50 52 53 54 55 100 
 

5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.7) จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4.20 ร้อยละ 50 46 47 48 49 50 100 5 0.2083 นางนัยนา  ดรชัย 

       3.1.8) ระดับความส าเร็จการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ 

     3.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุพันธกิจหลกัของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
       3.2.1)  จ านวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา
หรือไดร้ับการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4.20 4 ระบบ 0 1 2 3 4 5 5 0.2083 นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา 

       3.2.2)  จ านวนข้อมูลสารสนเทศท่ีพัฒนา
หรือปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.20 5  
ข้อมลู 

1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ 

       3.2.3) ระดับความส าเร็จของการ 4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางสังวาล  ศิริ 



4 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลเดือน กันยายน  

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ด าเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด 
หมวด 7 ผลลัพธ์ของโครงร่างองคก์ร OP ของ
มหาวิทยาลยั 
     3.3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้แต่งกายสุภาพ  และผ้าพ้ืนเมือง   
       3.3.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

4.20 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2083 นางเสาวลักษณ์  
รัตนะปัญญา 

 
รวม  24  ตัวชี้วัด          4.9847  

 



5 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล 

 (      )   รอบ 9 เดือน 
(      ) รอบ 10 เดือน 
(  √  ) รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงสำวศิริพร  ไสยรัตน์ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1686 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย  อยู่ในระดับคะแนน 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 
มีกำรด ำเนินงำน และก ำกบัติดตำมกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัดตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัย
มอบหมำย 

2 มีกำรรวบรวมข้อมูล ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขในกำรด ำเนินงำน 
3 มีกำรรำยงำนข้อมูลต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน 

4 
มีกำรรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย ในระบบบริหำร
ยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทนิครบถ้วน และถูกต้องตำมเกณฑก์ำรประเมินผลที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด 

5 
จัดท ำรำยงำนสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตำมภำรกิจที่มหำวทิยำลัยมอบหมำยตำม
แบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เสนอต่อผู้บริหำร 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิัติรำชกำร ตัวชี้วัดมหำวิทยำลัย 

4.12 5 5.0000 0.2083 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กองทะเบียนและประมวลผล ได้รบัมอบหมำยให้ประสำนงำนในตวัชี้วัด จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด ดงันี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบกำร  
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละหลักสูตรที่เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นผู้ประกอบกำร  
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำร หรือกำรควบรวม หรือกำรปิดหลักสูตร  
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีรำยได้หลงัหักค่ำใช้จ่ำยไมน่้อยกว่ำ  ร้อยละ 10   
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้ำงรำยได้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ 10 



6 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับมหำวิทยำลัยตำ่งประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 จ ำนวนหลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนมีควำมโดดเด่นทันสมยัและตอบสนองต่อผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของรำยวิชำหรือสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ หรือ Active  Learning 
 
โดยมีผลกำรด ำเนนิงำน ดังนี ้
1. มีกำรด ำเนินงำน และก ำกับตดิตำมกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัดตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย โดยหน่วยงำนมีกำรจัดท ำ
ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำกบัติดตำมกำรจัดท ำและรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดทัง้  9 ตัวชี้วัด  (เอกสารหมายเลข 
1.1.1-1-1)   และหน่วยงำนมีกำรก ำหนดและแจง้แนวทำงกำรด ำเนินงำนไปยังคณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
ประกอบด้วย รำยละเอียดข้อก ำหนดเกณฑ์และกำรประเมินผลตัวชี้วัด ปฏทิิน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลข้อมลู 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1-1-2)                                                                                                                                                                                                                                

2. มีกำรรวบรวมข้อมูล ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขในกำรด ำเนนิงำน โดยกำรจัดท ำหนังสือบันทึกแจ้งเวียนไปยัง
คณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนให้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ตำมแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข 1.1.1-2-1)  
 
3. มีกำรรำยงำนข้อมูลต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนมีกำรเสนอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 9 
ตัวชี้วัด เสนอต่อผูบ้ริหำรฝ่ำยวชิำกำรที่ก ำกบัดูแลหน่วยงำนกองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 1.1.1-3-1) 
 
4. มีกำรรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย ในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทินครบถ้วน 
และถูกต้องตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยหน่วยงำนมีกำรรำยงำนผลตัวชี้วัด จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด   
ในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทนิครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 1.1.1-4-1)                                                                                                                      
 
5. จัดท ำรำยงำนสรปุข้อมูลตัวชีว้ัดที่รับผิดชอบตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
เสนอต่อผู้บริหำร โดยหน่วยงำนมีกำรจัดส่งรำยงำนสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบตำมภำรกิจทีม่หำวิทยำลยัมอบหมำย   
ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนดต่ออธิกำรบดี (ผำ่นกองแผนงำน) โดยมีกำรจัดสง่รำยงำนสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 9 ตวัชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1.1.1-5-1) 

มาตรการที่ไดด้ าเนินการ :  
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด และจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนนิงำนรำยตัวชี้วดั 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญ และมีรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน และมีกำรก ำกับติดตำมในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั และคณะกรรมกำรพัฒนำวชิำกำร 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ไม่มี 
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แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.1-1-1 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนก ำกับติดตำมกำรจัดท ำและรำยงำนข้อมูลตัวชีว้ัด 
ทั้ง  9 ตัวชี้วัด   
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.1-1-2 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนไปยงัคณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน                                                                                                      
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.1-2-1 บันทึกแจ้งเวียนไปยังคณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนให้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  
ตำมแบบฟอร์ม  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.1-3-1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัด เสนอต่อผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร 
ที่ก ำกับดูแลหน่วยงำนกองทะเบยีนและประมวลผล - 
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.1-4-1 รำยงำนผลตัวชี้วดั จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด  ในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทินครบถ้วน  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.1-5-1 รำยงำนแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลยัก ำหนดต่ออธิกำรบดี (ผำ่นกองแผนงำน จ ำนวน 9 ตัวชีว้ัด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล 

(    )   รอบ 6 ดือน 
 (    )  รอบ 9 เดือน 
() รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.2 ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นำยสวัสดิ์ วชิระโภชน ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงสำวศิริพร  ไสยรัตน์ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1686 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวนทัง้หมด 9 ตัวชี้วัด  
ผลกำรด ำเนนิงำนบรรลุตำมเปำ้หมำยเกณฑ์ตัวชี้วัด  จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100   ค่าคะแนนที่ได้ 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
60 70 80 90 100 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.2 ร้อยละกำรบรรลุตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี ระดับมหำวทิยำลัย 

4.12 100 5 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กองทะเบียนและประมวลผล ได้รบัมอบหมำยให้ประสำนงำนในตวัชี้วัด จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด ดงันี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผูป้ระกอบกำร ตวัชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละหลักสูตรที่เป็นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบกำร ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำร หรือกำรควบรวม หรือกำรปิดหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 
จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีรำยได้หลังหักค่ำใช้จำ่ยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นที่สำมำรถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนัอุดมศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับมหำวิทยำลัยตำ่งประเทศ ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 จ ำนวนหลักสูตรทีม่ี
คุณภำพและมำตรฐำนมีควำมโดดเด่นทันสมัยและตอบสนองตอ่ผู้เรียน   ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของรำยวิชำหรือสื่อกำรเรียน
กำรสอนแบบออนไลน์ หรือ Active  Learning โดยมผีลกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
 
1. มีกำรด ำเนินงำน และก ำกับตดิตำมกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัดตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย โดยหน่วยงำนมีกำรจัดท ำ
ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำกบัติดตำมกำรจัดท ำและรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดทัง้  9 ตัวชี้วัด  (เอกสารหมายเลข 
1.1.2-1-1)   และหน่วยงำนมีกำรก ำหนดและแจง้แนวทำงกำรด ำเนินงำนไปยังคณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
ประกอบด้วย รำยละเอียดข้อก ำหนดเกณฑ์และกำรประเมินผลตัวชี้วัด ปฏทิิน ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำนผลข้อมลู 
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(เอกสารหมายเลข 1.1.2-1-2)                                                                                                                                                                                          
 
2. มีกำรรวบรวมข้อมูล ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไขในกำรด ำเนนิงำน โดยกำรจัดท ำหนังสือบันทึกแจ้งเวียนไปยัง
คณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนให้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ตำมแบบฟอร์ม (เอกสารหมายเลข 1.1.2-2-1)  
 
3. มีกำรรำยงำนข้อมูลต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนมีกำรเสนอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 9 
ตัวชี้วัด เสนอต่อผูบ้ริหำรฝ่ำยวชิำกำรที่ก ำกบัดูแลหน่วยงำนกองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 1.1.2-3-1) 
 
4. มีกำรรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย ในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทินครบถ้วน 
และถูกต้องตำมเกณฑ์กำรประเมินผลที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยหน่วยงำนมีกำรรำยงำนผลตัวชี้วัด จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด   
ในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทนิครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 1.1.2-4-1)                                                                                                             
 
5.   จัดท ำรำยงำนสรปุข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลยัมอบหมำยตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
เสนอต่อผู้บริหำร โดยหน่วยงำนมีกำรจัดส่งรำยงำนสรุปข้อมูลตวัชี้วัดที่รับผิดชอบตำมภำรกิจทีม่หำวิทยำลยัมอบหมำย  ตำม
แบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยก ำหนดต่ออธิกำรบดี (ผ่ำนกองแผนงำน) โดยมีกำรจัดส่งรำยงำนสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับ
มหำวิทยำลยั จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 1.1.2-5-1) 
 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : 
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด และจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนนิงำนรำยตัวชี้วดั 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญ และมีรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน และมีกำรก ำกับติดตำมในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั และคณะกรรมกำรพัฒนำวชิำกำร 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :  
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.2-1-1 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนก ำกับติดตำมกำรจัดท ำและรำยงำนข้อมูลตัวชีว้ัด 
ทั้ง  9 ตัวชี้วัด   
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.2-1-2 แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนไปยงัคณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน                                                                                          
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.2-2-1 บันทึกแจ้งเวียนไปยังคณะและหน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนให้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  
ตำมแบบฟอร์ม  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.2-3-1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัด เสนอต่อผู้บริหำรฝ่ำยวิชำกำร 
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ที่ก ำกับดูแลหน่วยงำนกองทะเบยีนและประมวลผล  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.2-4-1 รำยงำนผลตัวชี้วดั จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด  ในระบบบริหำรยุทธศำสตร์ตรงเวลำตำมปฏิทินครบถ้วน  
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.2-5-1 รำยงำนแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลยัก ำหนดต่ออธิกำรบดี (ผำ่นกองแผนงำน จ ำนวน 9 ตัวชีว้ัด  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล 

(    )   รอบ 6 ดือน 
 (    )  รอบ 9 เดือน 
() รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  1.1.3  ร้อยละของหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง  (5  ปี)  ในปีการศึกษา  2564  ที่ได้รับการปรับปรุง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นำงโรชินี  ทุ่นทอง  
นำงสำวนิโรบล  จันทะกล 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1682 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินได้  ร้อยละ  100  ค่ำคะแนนที่ได้  5  
    
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
60 65 70 75 80  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.3  ร้อยละของหลักสูตรที่ครบวงรอบ 
กำรปรับปรุง  (5  ปี)  ในปีกำรศึกษำ  2564  
ที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.  2558   

4.12 100 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ในปีกำรศึกษำ  2564  มีจ ำนวนหลักสูตรเปิดสอนจ ำนวน  200  หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรระดับปริญญำตรี  จ ำนวน  91  
หลักสูตร  ระดับปริญญำโท  จ ำนวน  65  หลักสูตร  และระดบัปริญญำเอก  จ ำนวน  44  หลักสูตร  ซึ่งในปีกำรศึกษำ  2564  
นี้  มีจ ำนวนหลักสูตรที่ครบวงรอบกำรปรับปรุง  จ ำนวน  70  หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวน 37  หลักสูตร  
ระดับปริญญำโท  จ ำนวน  20  หลักสูตร  และระดับปริญญำเอก  จ ำนวน  13  หลักสูตร   
ผลการด าเนินงานปรับปรุงหลกัสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรงุ  ในปีการศึกษา  2564  มีหลักสูตรที่ครบวงรอบการ
ปรับปรุง  (ส าหรบัใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  2565)  ได้รับการปรับปรุงเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุก
หลักสูตร  คือ  จ านวนทั้งสิ้น  70  หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ  100  ของหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงทัง้หมด   
(ตามเอกสารหมายเลข 1.1.3-1)   
 
 
 



12 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำร  กองทะเบียนและประมวลผล ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 และผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ในกำรประชมุกองทะเบียนและประมวลผล 
2.  มีกำรจัดท ำข้อมูลหลักสูตรครบวงรอบกำรปรับปรุงตำมปีกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  และแจ้งต่อคณะ/
หน่วยงำนที่รับผดิชอบเพื่อด ำเนนิงำนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  และเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร 
3.  มีแนวปฏิบัติในกำรเสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตรปรับปรุง  และแก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร   
4.  มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนปรับปรุงหลักสูตร 
5.  มีกำรตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
6.  มีปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
7.  มีคณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมพิจำรณำหลักสูตร 
8.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำหลักสูตร 
9.  มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด  1.1.3  ร้อยละของหลักสูตรที่ครบวงรอบกำรปรับปรุง  (5  ปี)   
ในปีกำรศึกษำ  2564  ที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.  2558 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :   
-เอกสำรหมำยเลข 1.1.3-1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วดั  1.1.3  ร้อยละของหลักสูตรที่ครบวงรอบกำรปรับปรุง   
(5  ปี)  ในปีกำรศึกษำ  2564  ที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.  2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              

                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบคลงัหน่วยกิต (Credit Bank) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำยอภิชัย ชำญศิริรัตนำ 

โทรศัพท์ : 08-0323-7706 โทรศัพท์ : 1687 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
กำรพัฒนำระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) มผีลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ขั้นตอน  ระดับคะแนน 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพฒันำระบบคลงัหน่วยกิต 
2 มีกำรพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำระบบคลงัหน่วยกิต ร่วมกันของคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

พัฒนำระบบคลังหน่วยกิตในกำรรับสมัครเข้ำเรียน 
3 มีกำรพัฒนำระบบคลังหน่วยกิตในกำรรับสมัครเข้ำเรียน 
4 มีกำรพิจำรณำระบบคลงัหน่วยกิตเสนอแนะให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ 
5 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนเสนอต่อผู้บริหำรหน่วยงำน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ระบบคลงัหน่วยกิต (Credit Bank) 

4.12 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้บริกำรตั้งแต่นิสิตเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมจนกระทั่งนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ ครอบคลุมผู้รับบรกิำรทุกกลุ่ม  ประกอบด้วย  นสิติ  เจ้ำหน้ำที่  คณำจำรย์  
ผู้ปกครอง  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงดำ้นวชิำกำรอย่ำงต่อเนื่อง   เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของ
ผู้รับบริกำร  ในปีงบประมำณ  2565  ได้มีกำรพัฒนำระบบ  คลังหน่วยกิต  เพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว)  และเป็นนโยบำยของทำงมหำวิทยำลัยฯ  จึงได้มีแนวคิดในกำรพัฒนำ 
ระบบคลงัหน่วยกิต  เพื่อตอบสนองนโยบำลจำกกระทรวงฯ  จงึได้มีกำรปฏบิัติงำนดังนี้ 
 
1.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำระบบเครดิตแบงค์  มีกำรก ำหนดผู้รับผดิชอบในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  
ในเล่มแผนปฏบิัติรำชกำรหน้ำที ่ 21  (เอกสารประกอบหมายเลข  1.2.1-1) 
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2.  รำยงำนกำรประชุมวำงแผนกำรก ำหนดขอบเขตแนวทำงในกำรพัฒนำระบบเครดิตแบงค์ (เอกสารหมายเลข 1.2.1.-2) 
 
3. ตัวอย่ำงกำรพัฒนำระบบคลังหน่วยกิต จ ำนวน 3 ส่วน  (เอกสารหมายเลข  1.2.1-3) 
          3.1 พัฒนำระบบ wisdom.msu.a.cth  
          3.2 พัฒนำระบบลงทะเบียนผำ่นระบบบริกำรกำรศึกษำ REG 
          3.3 พัฒนำกำรออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
 
4. น ำเสนอระบบคลังหน่วยกิตต่อผู้บริหำรและทดลองใช้ระบบ  (เอกสารหมายเลข  1.2.1-4) 
 
5.  มีกำรรำยงำนที่ในประชุมกองทะเบียนและประมวลผลในวนัที่  16  กันยำยน  2565  ณ  ห้องประชุมกองทะเบียน   
คร้ังที่ 3/2565  (เอกสารหมายเลข  1.2.1-5) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีระบบฐำนข้อมูลระบบทะเบียนเรียน  เพื่อช่วยบริหำรจัดกำรระบบอ่ืน ๆ ที่พัฒนำเพิ่มเติม 
2.  มีระเบียบข้อบังคับหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติทีช่ัดเจน   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1.  ระยะเวลำในกำรพฒันำหรือปรับปรุง 
2.  มีกำรปรับปรุงตำมผู้ใช้งำนให้สะดวกและใช้งำนง่ำยขึน้ 
แนวทางแก้ไข : 
มีกำรประชุมกำรใชง้ำนแต่ละระบบบ่อยครั้ง  เพื่อท ำควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  1.2.1-1  มีกำรก ำหนดผู้รับผดิชอบในกำรพัฒนำระบบเครดิตแบงค์  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
ปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  ในเล่มแผนปฏบิัติรำชกำรหน้ำที่  21  
-เอกสำรหมำยเลข  1.2.1.-2  รำยงำนกำรประชุมวำงแผนกำรก ำหนดขอบเขตแนวทำงในกำรพฒันำระบบเครดิตแบงค์  
-เอกสำรหมำยเลข  1.2.1.-3  ตัวอย่ำงกำรพัฒนำระบบคลังหนว่ยกิต จ ำนวน 3 ส่วน   
    3.1 พัฒนำระบบ wisdom.msu.a.cth  
    3.2 พัฒนำระบบลงทะเบียนผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ REG 
    3.3 พัฒนำกำรออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
-เอกสำรหมำยเลข  1.2.1-4 น ำเสนอระบบคลงัหน่วยกิตต่อผูบ้ริหำรและทดลองใช้ระบบ   
-เอกสำรหมำยเลข  1.2.1-5  มีกำรรำยงำนที่ในประชุมกองทะเบียนและประมวลผล คร้ังที่ 3/2565 ในวันที่  16  กันยำยน  
2565  ณ  ห้องประชุมกองทะเบียน   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              

                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้ครบถ้วน (ระบบการสง่เกรด) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงสำวสุภำภรณ์ พิมพะนิตย์ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1670 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศได้ครบถ้วน (ระบบกำรส่งเกรด)  คิดเป็นร้อยละ  96.52   
ค่าคะแนนที่ได้  4.65 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
60 70 80 90 100  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
1.2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศได้ครบถ้วน (ระบบกำรส่ง
เกรด)  

4.12 96.52 4.65 0.1938 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำได้จัดท ำปฏิทนิกำรศึกษำ  (เอกสารหมายเลข 1.2.2-1) ในทุกปีกำรศึกษำเพื่อเป็น
กรอบในกำรวำงแผนกำรเรียนของนิสิตและกรอบกำรด ำเนินงำนของทุกคณะ/หน่วยงำนที่มีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในมหำวิทยำลัยรวมทั้งท ำกำรพฒันำระบบกำรส่งผลกำรศึกษำออนไลน์มีกำรพฒันำระบบกำรส่งผลกำรศึกษำออนไลน์  
พร้อมจัดท ำคู่มือกำรส่งผลกำรศึกษำออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 1.2.2-2) ในกำรใช้งำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สอน
ในกำรส่งผลกำรศึกษำ ซึ่งกำรสง่ผลกำรศึกษำแบบออนไลน์เปน็กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำทีท่ี่เก่ียวข้อง อำจำรย์
ผู้สอนและผู้อนุมัติ โดยสำมำรถส่งผลกำรศึกษำและอนุมตัิผลกำรศึกษำผ่ำนระบบ และส่งผลกำรศึกษำเป็นแบบสรุปผล
กำรศึกษำระดับคณะ/เทียบเทำ่คณะ ส่งมำที่กองทะเบียนและประมวลผลเทำ่นัน้ กำรส่งผลกำรศึกษำด ำเนนิกำรโดยกำรสแกน 
Barcode/Control Code เพื่อบันทึกผลกำรศึกษำเข้ำระบบ  กองทะเบียนฯสำมำรถตรวจสอบวันเวลำกำรส่งผลกำรศึกษำ
จำกระบบรำยงำนรำยวิชำที่ส่งผลกำรศึกษำชำ้ (เอกสารหมายเลข 1.2.2-3) เพื่อตรวจสอบและรำยงำนรำยวชิำที่คณะท ำกำร
ส่งผลกำรศึกษำแล้ว ซึ่งข้อมูลรำยงำนดงักล่ำวใช้ส ำหรับอ้ำงอิงกำรส่งเกรดของคณะจำกนั้นเจำ้หน้ำที่ที่เก่ียวข้องจะท ำกำร 
ตรวจสอบรำยวชิำที่อำจำรย์ผูส้อน/คณะค้ำงส่งผลกำรศึกษำ หลังวันก ำหนดให้ส่งผลกำรศึกษำตำมปฏิทนิกำรศึกษำ 
เพื่อติดตำมผลกำรศึกษำที่คณะยังค้ำงสง่โดยท ำกำรตรวจสอบรำยวิชำที่อำจำรย์ผู้สอน/คณะค้ำงส่งผลกำรศึกษำ  
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หลังวันก ำหนดเพื่อติดตำมรำยวชิำที่คำ้งส่ง มีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมติดตำมผลกำรศึกษำที่คณะยังค้ำงส่งผลกำรศึกษำ  
ซึ่งมีกำรตรวจสอบรำยวชิำจำกระบบรำยงำนรำยวชิำที่ส่งผลกำรศึกษำช้ำ อ้ำงอิงกบัแบบสรุปผลกำรศึกษำระดับคณะ/
เทียบเท่ำคณะ ครั้งที่ 1 (เอกสารหมายเลข 1.2.2-4-1) และท ำกำรตรวจสอบรำยวชิำที่อำจำรย์ผู้สอน/คณะค้ำงส่งผล
กำรศึกษำเพื่อติดตำมรำยวชิำทีย่ังคงค้ำงสง่ผลกำรศึกษำและจดัท ำบนัทึกข้อควำมติดตำมผลกำรศึกษำที่คณะยงัค้ำงส่งผล
กำรศกึษำ ซึ่งมีกำรตรวจสอบรำยวิชำจำกระบบรำยงำนรำยวิชำที่ส่งผลกำรศึกษำชำ้ อ้ำงอิงกับแบบสรุปผลกำรศึกษำระดับ
คณะ/เทียบเท่ำคณะ ครั้งที่ 2 (เอกสารหมายเลข 1.2.2-4-2)  จัดท ำรำยงำนข้อมูลกำรส่งผลกำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ
ต่อผู้บริหำรกองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 1.2.2-5-1) (เอกสารหมายเลข 1.2.2-5-2) รวมทั้งจัดท ำบันทึก
ข้อควำมขอแจ้งข้อมูลกำรส่งผลกำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำไปยังคณะ/หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยที่มีกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนเพื่อยืนยันควำมถูกต้องตรงกันของข้อมูล (เอกสารหมายเลข 1.2.2-6) มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรข้อมูลกำรสง่ผล
กำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำต่อผู้บริหำรและรำยงำนข้อมูลกำรส่งผลกำรศึกษำต่อกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  
(เอกสารหมายเลข 1.2.2-7)  
 
สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศได้ครบถว้น (ระบบกำรสง่เกรด) คณะมีกำรจัดส่งผลกำรศึกษำภำยใน
ระยะเวลำก ำหนดในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.52 ส่วนภำคตน้ ปีกำรศกึษำ 2565 (1/2565) ก ำหนด
วันสุดทำ้ยที่คณะส่งผลกำรศึกษำถึงกองทะเบียนและประมวลผล(ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ)  
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2565  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหำรให้ควำมสนับสนนุและให้ข้อแนะน ำกำรพฒันำและปรับปรุงระบบ 
2. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับปญัหำกำรส่งผลกำรศึกษำที่เกิดขึ้นในทุกภำคกำรศึกษำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. อำจำรย์ผู้สอนไมป่ฏิบัตติำมแนวปฏิบัติหรือปฏิทนิกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น 
2. นิสิตถูกยกเลิกผลกำรลงทะเบียนและขอท ำเร่ืองขอคืนผลกำรลงทะเบียนชำ้หลังจำกที่มีกำรส่งผลกำรศึกษำมำยงั 
กองทะเบียนและประมวลผลเพือ่ประกำศผลกำรศึกษำ 
3. อำจำรย์ผู้สอนบำงทำ่นไม่ปฏบิัติตำมกฎ ระเบียบ ที่ก ำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนสง่ผลกำรศึกษำผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ 
โดยน ำเอกสำรใบส่งเกรดมำพิมพ์เกรดเอง 
4. ช่วงกำรส่งผลกำรศึกษำตรงกบักำรลงทะเบียนเรียนของนิสิตท ำให้ระบบล้มเกรดไม่เข้ำระบบตำมที่เจ้ำหนำ้ยืนยนั 
ผลกำรศึกษำ 
5. อำจำรย์ผู้สอนมีภำระต้องรับผิดชอบ งำนสอนหลำยวิชำและยังมีภำระงำนอ่ืน ๆ อำทิ งำนบริหำร งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
งำนบริกำรวิชำกำร วิจัยและกำรพัฒนำตนเอง 
แนวทางแก้ไข : 
1. อำจำรย์ผู้สอนต้องปฏบิัติตำมแนวปฏิบัติหรือปฏิทนิกำรศึกษำที่มหำวิทยำลยัก ำหนดขึ้นอยำ่งเคร่งครัด 
2. อำจำรย์ผู้สอนต้องท ำกำรบนัทึกคะแนนและผลกำรศึกษำผำ่นระบบบริกำรกำรศึกษำเทำ่นัน้เพื่อป้องกันข้อผิดพลำด 
ของกำรส่งผลกำรศึกษำและกำรประมวลผลกำรศึกษำ 
3. กำรอนุมัติขอคืนผลกำรลงทะเบียนต้องอนุมัติให้แล้วเสร็จกอ่นวันเวลำอำจำรย์ผูส้อนตัดเกรดและขออนุมัติเกรด 
หำกมีควำมจ ำเปน็ต้องให้อำจำรย์ผู้สอนอนุมัติพร้อมส่งผลกำรศกึษำของนิสิตที่ขออนุมัติคืนผลกำรศึกษำชำ้ 
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4. อำจำรย์ผู้สอนมีภำระต้องรับผิดชอบ งำนสอนหลำยวิชำและยังมีภำระงำนอ่ืน ๆ อำทิ งำนบริหำร งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
งำนบริกำรวิชำกำร วิจัยและกำรพัฒนำตนเอง 
หลักฐานอ้างอิง : 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-1 ปฏิทินกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 และปีกำรศึกษำ 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-2 คู่มือกำรส่งผลกำรศึกษำออนไลน ์
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-3 ระบบรำยงำนรำยวชิำทีส่่งผลกำรศึกษำช้ำ 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-4-1 บันทึกข้อควำมติดตำมผลกำรศึกษำที่คณะยงัค้ำงส่งผลกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-4-2 บันทึกข้อควำมติดตำมผลกำรศึกษำที่คณะยงัค้ำงส่งผลกำรศึกษำ คร้ังที่ 2 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-5-1 รำยงำนข้อมูลกำรส่งผลกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-5-2 รำยงำนข้อมูลกำรส่งผลกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-6 บันทึกข้อควำมขอแจ้งข้อมูลกำรส่งผลกำรศึกษำประจ ำภำคกำรศึกษำ 
-เอกสำรหมำยเลข 1.2.2-7 รำยงำนข้อมูลกำรสง่ผลกำรศึกษำตอ่กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              

                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.1 นวัตกรรมในการพัฒนางานของหน่วยงาน (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและ
ประมวลผล (REG.EDS) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำยวรพจน์  วัตถุสนิธ ์

โทรศัพท์: 1699 โทรศัพท์ :1680 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
นวัตกรรมในกำรพัฒนำงำนของหน่วยงำน (ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS)  
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 
มีกำรก ำหนดผู้รับผดิชอบและพฒันำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและ
ประมวลผล (REG.EDS) 

2 มีกำรทดลองใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS) 
3 มีกำรประเมินควำมพงึพอใจกำรใช้ระบบ 
4 มีกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ระบบและปรับปรุงแก้ไขตำมผลกำรประเมิน 
5 มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูบ้ริหำรหน่วยงำน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 นวัตกรรมในกำรให้บริกำรนิสิต ( กำรออก
เอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจิตอล : Digital 
Transcript ) 

4.14 5 5.0000 02083 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  เป็นหน่วยงำนระดับกอง สงักัดส ำนกังำนอธิกำรบดี ที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรและประสำนงำนด้ำนวชิำกำรของมหำวิทยำลัย  ซึง่มีภำรกิจหลกัเกี่ยวกับนิสิตทุกคน  เร่ิมต้น
ตั้งแต่กำรรับรำยงำนตัวนิสิตจนกระทั่งส ำเร็จกำรศึกษำ  ให้บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนแก่นิสติ  บุคลำกร  คณำจำรย์  
ผู้ปกครองนิสิต  และหน่วยงำนต่ำง  ๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ในกำรส่งหนงัสอืเอกสำรทำงรำชกำร  
ผู้รับบริกำรจะต้องจดัสรุปด้วยตนเองหรือผ่ำนระบบสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบเดิม)  ของมหำวิทยำลยั  ซึ่งในแต่ละวัน 
มีหนังสือและเอกสำรจ ำนวนมำก โดยสภำพปัญหำที่เกิดจำกกำรท ำงำนของระบบเดิม  ประกอบด้วย 
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     1.  ผู้รับบริกำรไม่สะดวกในกำรส่งหนังสือรำชกำรและเอกสำรโดยตรงทีส่ ำนักงำนทะเบียนและประมวลผล 
     2.  ผู้รับบริกำรไม่สำมำรถตดิตำมกำรด ำเนนิกำรของหนังสอืรำชกำรหรือเอกสำรที่เสนอต่อกองทะเบียนและประมวลผลได้ 
     3.  กำรสิ้นเปลืองทำงด้ำนทรัพยำกร  และค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงของผู้รับบริกำร 
     4.  กำรอนุมัติหนังสือรำชกำรจำกผู้บริหำรตำมกำรเสนอหนังสือและเอกสำร 
 
ในกำรนี้ เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่มำส่งหนังสือและเอกสำรเพื่อเสนอต่อฝ่ำยวิชำกำรได้ 
ทุกสถำนที่และทุกเวลำ  และสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินกำรได้  กองทะเบียนและประมวลผลจึงได้พัฒนำระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม : EDS-REG เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อนสิิต  บุคลำกร   
คณำจำรย์  และผู้บริหำร  โดยมีกำรด ำเนินกำร  ดงันี้  
 
1.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบนวตักรรมในกำรพัฒนำงำนของคณะ/ หน่วยงำน โดยกองทะเบียนและประมวลผล   
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรกองทะเบียนและประมวลผล ประจ ำปีงบประมำณ  2565  
ตัวชี้วัดที่  22  นวัตกรรมในกำรพัฒนำงำนของคณะ/ หน่วยงำน  (เอกสารหมายเลข  2.1.1-1)  
 
2.  มีกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม : EDS-REG   
โดยมีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ  ดงันี ้
          2.1   คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม :  
EDS-REG  ส ำหรับผู้รับบริกำร  (เอกสารหมายเลข  2.1.1-2-1) 
          2.2  คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม :  
EDS-REG  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 2.1.1-2-2)  มีท ำหนังสือประชำสัมพันธ์กำรใช้
งำนระบบไปยงัคณะและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  ในวันที ่ 16  มีนำคม  2565  (เอกสารหมายเลข  2.1.1-2-3)  
 
3.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม : EDS-REG  (เอกสารหมายเลข  2.1.1-3) 
 
4.  มีกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ระบบและแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข  (เอกสารหมายเลข  2.1.1-4) 
 
5.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูบ้ริหำรหน่วยงำน  (เอกสารหมายเลข  2.1.1-5) 
 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ 
1.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS) 
2.  มีกำรทดลองใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทะเบียนและประมวลผล (REG.EDS) 
3.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ 
4.  มีกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ระบบและปรับปรุงแก้ไขตำมผลกำรประเมิน 
5.   มีกำรสรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อผู้บริหำรหนว่ยงำน 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีเคร่ืองมือที่พร้อมต่อกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำระบบ 
2.  ให้บรกิำรได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่จ ำกัดวนัและเวลำ 
3.  ตอบสอนงต่อควำมต้องกำรของนิสิตที่ไมส่ำมำรถเดินทำงมำยังมหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินกำรด้วยตัวเองได้ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1.  ระบบไม่มีกำรแจ้งกลบัเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิน้ 
2.  หน้ำกำรกรอกข้อมูลหรือกรอกฟอร์มมีขนำดที่ใหญ่ละตัวอักษรเล็ก 
แนวทางแก้ไข :   
1.  พัฒนำระบบให้มีกำรแจ้งเตอืนเมื่อกำรท ำงำนเสร็จสิ้นผำ่น E-mail 
2.  พัฒนำระบบให้มีหน้ำเพจและตัวอักษรที่แสดงให้มีควำมพอดี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-1  ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน กพร.65    
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-2-1 คู่มือกำรใช้งำนระบบ EDSREG ส ำหรับผู้รับบริกำร    
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-2-2 คู่มือกำรใช้ระบบ EDSREG ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที่กองทะเบียนและประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-2-3 ประชำสัมพนัธ์ระบบ EDSREG 
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-3 แบบสอบถำมระบบ-EDS-REG 
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-4  ผลกำรวิเครำะห์ผลประเมินระบบ 
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.1-5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบ EDS-REG 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              

                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.2 นวัตกรรมในการให้บริการนิสิต  (การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาแบบดิจิทัล : Digital Transcript) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงสำวสิริณัฏฐ์  ประกอบสุขยิง่ 

โทรศัพท์: 1699 โทรศัพท์ :1678 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
นวัตกรรมในกำรให้บริกำรนิสิต  (กำรออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจิทลั : Digital Transcript) มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์กำร
ประเมินระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกำรพัฒนำระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจิตอล  :  Digital Transcript 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจิตอล 
3 ประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจิตอล 
4 วิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ระบบและแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข 
5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรหน่วยงำน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 นวัตกรรมในกำรให้บริกำรนิสิต ( กำร
ออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดจิิตอล : 
Digital Transcript ) 

4.14 5 5.0000 0.2083 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
ระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจิตอล  :  Digital Transcript  เป็นนวัตกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผลได้พฒันำขึน้
เพื่อให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร  ซึ่งเป็นกำรเข้ำร่วมโครงกำรให้บริกำร Digital Transcript  (สถำบันอุดมศึกษำรัฐ)  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  เป็นกำรออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบใหม่ 
ที่สำมำรถยืนยันตน้ฉบบักำรออกเอกสำรและเป็นกำรออกเอกสำรโดยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจริง  ซึ่งผู้รับเอกสำรฉบับดังกล่ำวสำมำรถ
ตรวจสอบไฟล์เอกสำรได้ผำ่นโปรแกรม  Acrobat  ซึ่งจะปรำกฏสัญลักษณ์ที่ยนืยันควำมถูกต้องเป็น  Blue Ribbon  หรือตรวจสอบผ่ำน
เว็บไซต์https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate  ทั้งนี้  ใบแสดงผลกำรศึกษำ 
แบบดิจิทลั  (Digital Transcript)  หรือ  DT  จะมีควำมสะดวกส ำหรับหน่วยงำนที่ต้องกำรเอกสำรในรูปแบบไฟล์เอกสำร 
และสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว  ทดแทนกำรตรวจสอบเอกสำรฉบับจริง  ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบค่อนข้ำงนำน 



22 
และสิ้นเปลืองทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร  ดงันัน้   ใบแสดงผลกำรศึกษำแบบดิจิทัล  (Digital Transcript)  หรือ  DT   
จึงสำมำรถตอบโจทย์กำรด ำเนนิกำรในยุคข้อมูลสำรสนเทศแบบดิจิทัล  ลดกำรสัมผัสเอกสำรโดยตรงในช่วงสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค  COVID-19  และเป็นภำพลักษณท์ี่ดีให้กับมหำวิทยำลยัที่ขับเคลือ่นในกำรเป็น  Smart University  รวมไปถึง
กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของเอเชีย  และกำรพัฒนำประเทศในยุค  4.0  ต่อไป  โดยผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ต้องกำรใบแสดงผลกำรศึกษำ
แบบดิจิทลั  (Digital Transcript)  สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ  reg.msu.ac.th  เมนู  ขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ  
เลือกประเภทเอกสำร  ใบแสดงผลกำรศึกษำแบบดิจิทลั  (Digital Transcript)  กรอกข้อมูล Email พร้อมทั้งสแกนช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำน 
QR Code เมื่อเจ้ำหน้ำตรวจสอบข้อมูลในระบบเรียบร้อย  เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนนิกำรจัดส่งไฟล์ใบแสดงผลกำรศึกษำแบบดิจทิัล  (Digital 
Transcript) ให้แก่ผู้รับบริกำรทำง Email  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงด ำเนินกำรพฒันำระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบ
ดิจิตอล  :  Digital Transcript   โดยมีกำรด ำเนนิกำร  ดังนี ้
 
1.  มกีำรพัฒนำระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดจิติอล  :  Digital Transcript  โดยส ำนักงำนปลดักระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  ได้มีหนงัสือเชญิมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมเข้ำร่วมโครงกำรให้บริกำร Digital Transcript 
เมื่อวันที่  12  มกรำคม  2564 (เอกสารหมายเลข  2.1.2-1-1)  และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ตอบรับเข้ำร่วมโครงกำร  เมือ่วันที่  8  
กุมภำพันธ์  2564  (เอกสารหมายเลข  2.1.2-1-2)  และเมื่อวันที่  1  ธันวำคม  2564  กระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  ได้มอบเกียรตบิัตรเพื่อแสดงว่ำ  มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  เปน็องค์กรน ำกำรออกเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำในรปูแบบดิจิทัล  (Digital Transcript)  (เอกสารหมายเลข  2.1.2-1-3)  ดังนั้น   
กองทะเบียนและประมวลผล  จงึได้พัฒนำระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจติอล  :  Digital Transcript   
โดยคุณอภิชัย  ชำญศิริรัตนำ  นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำร  และเปิดระบบเพื่อให้บริกำรตั้งแต่วันที่  21  มกรำคม  2565  ซึ่งมี
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้ควำมสนใจขอ  Digital Transcript ผ่ำนระบบเปน็จ ำนวนมำก (เอกสารหมายเลข 2.1.2-1-4)  
 
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใชง้ำนระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจติอล :  Digital Transcript  โดยท ำหนังสือไปยังคณะและ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  (เอกสารหมายเลข  2.1.2-2) 
 
3.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจติอล  (เอกสารหมายเลข 2.1.2-3) 
 
4.  มีกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ระบบและแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข  (เอกสารหมายเลข  2.1.2-4) 
 
5.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูบ้ริหำรหน่วยงำน  (เอกสารหมายเลข  2.1.2-5) 
 
6.  มีผลกำรประกวดนวตักรรมเพื่อกำรพัฒนำงำน และนวัตกรรมหำรให้บริกำร  ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ผลงำนนวัตกรรมด้ำนกำรให้บริกำร กองทะเบียนและประมวล   
ได้รำงวลัที่ 2  ชื่อผลงำน ระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดจิิทัล : Digital Transcript   (เอกสารหมายเลข  2.1.2-6) 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ 
1. มีกำรพัฒนำระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดจิติอล  :  Digital Transcript 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรใชง้ำนระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจติอล 
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3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบดิจติอล 
4. มีกำรวิเครำะห์ปัญหำกำรใช้ระบบและแนวทำงในกำรปรับปรงุแก้ไข 
5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรหน่วยงำน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ท ำให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงกำรบริกำรได้ง่ำยขึ้น                          
2.  ให้บริกำรได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่จ ำกัดวนัและเวลำ 
3.  สำมำรถยืนยนัต้นฉบับกำรออกเอกสำรว่ำเป็นกำรออกเอกสำรโดยมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจริง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้รับบริกำรมีพฤติกรรมเข้ำท ำรำยกำรนอกช่วงวันและเวลำรำชกำร  แต่กำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำต้องใช้ระบบลงทะเบียนในกำรท ำ
รำยกำรโดยสำมำรถด ำเนินกำรในวันและเวลำรำชกำรท ำให้มีค ำร้องตกค้ำงในระบบเป็นจ ำนวนมำก 
2.  คอมพิวเตอร์ที่เจ้ำหน้ำที่ใช้งำนอยู่  มีอำยุกำรใช้งำนมำกกวำ่  10  ปี  ซึ่งไม่รองรับระบบปฏิบัติกำรที่ทันสมัยบำงอย่ำง  สง่ผลให้เกิด
ปัญหำในกำรปฏบิัติงำน 
แนวทางแก้ไข :   
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนล่วงเวลำ 
2.  เสนอขออนุมัติงบประมำณในกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบตัิกำรที่ทนัสมัย 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-1-1 หนังสือเชิญเข้ำร่วมโครงกำร DT    
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-1-2 หนังสือตอบรับเข้ำร่วมโครงกำร DT    
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-1-3 เกียรติบัตร DT 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-1-4 สถิติกำรให้บริกำร DT 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-2 หนังสือประชำสัมพนัธ์กำรใช้งำนระบบ DT 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใชง้ำนระบบ DT 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-4 ผลกำรประเมินระบบ DT และแผนพัฒนำระบบ DT 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบ DT 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.2-6 เกียรติบัตรรำงวัลนวัตกรรมด้ำนกำรให้บริกำร  
        
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 
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 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นำยสวัสดิ์ วชิระโภชน ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงนัยนำ ดรชัย 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1663 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
บุคลำกรที่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินเพื่อพฒันำงาน  ร้อยละ  100  ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
50 60 80 90 100 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.3 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรจัดท ำ 
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
เพื่อพัฒนำงำน 

4.14 100 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   
กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรด ำเนินกำร  ตัวชี้วัด 2.1.3 ร้อยละของบุคลำกรที่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ 
ผลกำรด ำเนนิเพื่อพัฒนำงำน  มกีำรด ำเนินกำรดงันี้ 
 
1.  กองทะเบียนและประมวลผล มีบุคลำกรทั้งหมดจ ำนวน 27 คน ต ำแหน่งผู้บริหำร 1 คน  และระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน  
27 คน  มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิงำนเพื่อพัฒนำงำนเพื่อที่ประชุมพิจำรณำ  
ในครำวประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันที่  22 กุมภำพันธ์ 2565 โดยบุคลำกรสำยสนบัสนุนระดบัระดับปฏิบัติกำรได้รับทรำบ
และจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์จ ำนวน 27 คน  จำกบุคลำกรทัง้หมด  จ ำนวน  27 คน (เอกสารหมายเลข  2.1.3-1)   
 
2. บุคลำกรมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิเพื่อพัฒนำงำน จ ำนวน 26 คน (เนือ่งจำกมีบุคลำกร 
ลำออกระหว่ำงปีงบประมำณ) จำกบุคลำกรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล ทั้งหมด  จ ำนวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
(เอกสารหมายเลข  2.1.3-2)   
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
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แนวทางแก้ไข :  
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.3-1  รำยงำนกำรประชุม คร้ังที่ 1/2565  เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์ 2565   
-เอกสำรหมำยเลข  2.1.3-2  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิเพื่อพัฒนำงำนของบุคลกรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.4 จ านวนกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบตัิงานหรือการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุงหรือก าหนดขึ้นใหม่ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นำงกัญยำลักษ์  บุญชำล ี

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ :   1671 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
กฎระเบียบที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงหรือก ำหนดขึ้นใหม่  จ ำนวน 6 กฎระเบียบ   
ค่ำคะแนนที่ได้ 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
    1  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.4 จ ำนวนกฎระเบียบที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
หรือกำรให้บริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงหรือ
ก ำหนดขึ้นใหม ่

4.14 6 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน : 
ตำมที่มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตำมนโยบำยของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ที่ได้ออกประกำศกระทรวง  เร่ือง  แนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบคลังหน่วยกิต  
ระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.  2562  นั้น  รวมถึงนโยบำย Smart University  ของมหำวิทยำลัย  กองทะเบียนและประมวลผล 
เป็นหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  มีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรงำนดำ้นวชิำกำรของมหำวิทยำลัย  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมนโยบำยมหำวทิยำลัยและสง่เสริม  สนบัสนุน  ให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยสำมำรถจัดกำรศึกษำในระบบ
คลังหน่วยกิตได้  ผู้เรียนสำมำรถสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกติของมหำวิทยำลัยได้ตลอดชีวิต  รวมถึงมหำวิทยำลัยได้ร่วม
โครงกำรให้บริกำร Digital Transcript ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรม  ร่วมกับ
ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจทิัล  (องค์กรมหำชน)  โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรและสอดรับกับ
นโยบำยดังกล่ำวกองทะเบียนและประมวลผลจึงน ำเทคโนโลยดีจิิทัลมำบริหำรงำน และให้บริกำรนิสิต ประชำชน และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  อีกทั้งสภำวกำรณ์ปัจจบุันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนสิิตชำวตำ่งประเทศมีหลำยปัจจยัที่เก่ียวข้อง 
ในกำรด ำเนินกำรและกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งต่อเนื่อง กองทะเบยีนและประมวลผลจึงได้ก ำหนดกฎระเบียบที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรขึ้นใหม่  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดรับและเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลยั   
 
1. มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำกฎระเบียบที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร (เอกสารหมายเลข 2.1.4-1) 
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2. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลกฎระเบียบที่ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนหรือกำรให้บริกำรเพื่อให้สอดรับกับนโยบำยของกระทรวง   
โดยศึกษำประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจยัและนวัตกรรม  เช่น  ประกำศกระทรวง  เร่ือง  แนวทำง 
กำรด ำเนินงำนระบบคลังหน่วยกิต  ระดับอุดมศึกษำ  พ.ศ.  2562  และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกำศทบวงมหำวิทยำลยัเร่ือง
หลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ  พ.ศ. 2545    ประกำศทบวงมหำวทิยำลัย
ข้อแนะน ำเก่ียวกับแนวปฏิบัตทิีด่ีในกำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำ  รวมถึงศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลกฎระเบียบ 
ของมหำวิทยำลัย เชน่ ข้อบังคับมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  ว่ำดว้ยกำรศึกษำตลอดชีวติ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  วำ่ด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อบังคับมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม   
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำ พ.ศ.  2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  วำ่ด้วยกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต พ.ศ. 2563  ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  วำ่ด้วยกำรโอนผลกำรเรียน  กำรเทียบโอนผลกำรเรียนและ 
กำรเทียบโอนควำมรู้  ทักษะและประสบกำรณ์  ตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย  พ.ศ.  2546  เป็นตน้ (เอกสารหมายเลข 
2.1.4-2)   
 
3. จัดท ำร่ำงข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
     3.1  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม วำ่ด้วยกำรจัดกำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ.  2565 และด ำเนินกำรเสนอ
ร่ำงตำมขั้นตอน  และสภำมหำวทิยำลัยได้ลงนำม ณ วันที่ 25 มี.ค. 2565  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3.1) 
     3.2  ประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เรื่อง  กำรเทียบโอนผลลัพธ์กำรเรียนรู้จำกหลักสูตรฝึกอบรมและกำรเทียบโอน
ประสบกำรณ์  เข้ำสู่คลังหน่วยกิต  พ.ศ.  2565  และด ำเนินกำรเสนอร่ำงตำมขั้นตอน  และอธิกำรบดี ไดล้งนำม ณ วนัที่  
24 พ.ค. 2565  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3.2) 
     3.3  ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  และค่ำบริกำรกำรศึกษำอ่ืน ๆ  ในกำรจัด
กำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.  2565 และด ำเนินกำรเสนอร่ำงตำมขั้นตอน  และสภำมหำวทิยำลัยได้ลงนำม ณ วันที่  
25 มี.ค. 2565  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3.3) 
     3.4  ประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เรื่อง  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ระดับปริญญำตรี  ส ำหรับนิสิตต่ำงประเทศ   
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 และด ำเนินกำรเสนอร่ำงตำมขัน้ตอน  และอธิกำรบดีได้ลงนำม ณ วนัที่ 3 ธ.ค. 2564   
(เอกสารหมายเลข 2.1.4-3.4) 
     3.5  ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  วำ่ด้วยกำรเก็บเงนิค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  และค่ำบริกำรกำรศึกษำอ่ืน ๆ   
ในระดับปริญญำตรี (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.  2564 และด ำเนินกำรเสนอร่ำงตำมขั้นตอน  และสภำมหำวิทยำลัยได้ลงนำม ณ วนัที่  
26 พ.ย. 2564  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3.5) 
     3.6  ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  วำ่ด้วยกำรเก็บเงนิค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  และค่ำบริกำรกำรศึกษำอ่ืน ๆ   
ในระดับปริญญำตรี (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.  2565 และด ำเนินกำรเสนอร่ำงประกำศตำมขัน้ตอน  และสภำมหำวิทยำลัยได้ลงนำม  
ณ วันที่ 28 ม.ค. 2565  (เอกสารหมายเลข 2.1.4-3.6) 
 
 
 
4. แจ้งเวียน เผยแพร่ระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ทีผ่่ำนกำรอนุมัติผ่ำน  เชน่  
ทำงเวปไซน์  Face book กองทะเบียนและประมวลผล ท ำหนงัสือแจ้งเวียนไปยังคณะ/หน่วยงำน และจัดพิมพล์งในคู่มือนิสิต 



28 
ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2565  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 2.1.4-4) 
 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : 
ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกำศ  เพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
นโยบำยของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และข้อบังคับ  ระเบยีบ ประกำศมหำวิทยำลัย 
ที่เก่ียวข้อง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข : 
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน กพร. กองทะเบียนและประมวลผล  2565  
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-2.1 ประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และระเบียบ  ข้อบังคับ  
ของมหำวิทยำลัยที่เก่ียวข้อง 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-3.1 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต  พ.ศ.  2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-3.2 ประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เรื่อง  กำรเทียบโอนผลลัพธ์กำรเรียนรู้จำกหลักสูตรฝึกอบรม 
และกำรเทียบโอนประสบกำรณ์  เข้ำสู่คลังหน่วยกิต  พ.ศ.  2565   
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-3.3 ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ว่ำด้วยกำรเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  และค่ำบริกำร 
กำรศึกษำอ่ืน ๆ  ในกำรจัดกำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.  2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-3.4 ประกำศมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เรื่อง  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ระดับปริญญำตรี   
ส ำหรับนิสิตต่ำงประเทศ  พ.ศ.  2564 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-3.5 ระเบียบมหำวทิยำลัยมหำสำรคำม  ว่ำด้วยกำรเก็บเงินคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำ  และค่ำบริกำร 
กำรศึกษำอ่ืน ๆ  ในระดบัปริญญำตรี (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.  2564  
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-3.6 ระเบียบมหำวทิยำลัยมหำสำรคำม  ว่ำด้วยกำรเก็บเงินคำ่ธรรมเนียมกำรศึกษำ  และค่ำบริกำร 
กำรศึกษำอ่ืน ๆ  ในระดบัปริญญำตรี (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.  2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.1.4-4  กำรเผยแพร่ผ่ำนเวปไซน์กองทะเบียนและประมวลผล  และจัดพิมพ์ลงในคู่มือนิสิตระดับปริญญำตรี  
ปีกำรศึกษำ 2565   
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1  ระดับความส าเร็จของการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of the Customer: VoC) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงสำวอังคณำ  ศรีมุลตรี 
นำงสำวสิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิง่ 

โทรศัพท์ :  1699   โทรศัพท์ :  1694   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินครบทัง้  5  ข้อ  ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1 มีระบบกำรรับฟงัเสียงของลูกค้ำ 
2 มีรูปแบบ/  เครื่องมือในการรับฟังเสียงของลูกค้า  ที่เหมำะสม 
3 - มีการวิเคราะห์และล าดับความส าคัญของเสียงของลูกค้า และมีการด าเนินการตอบสนอง

เสียงของลูกค้า 
- มีกำรด ำเนินกำรทีต่อบสนองเสียงของลูกค้ำ 

4 มีการรายงานข้อมูลเสียงของลูกค้าต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยและส่ง
ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 มีระบบกำรสรำ้งควำมผูกพัน (ENGAGEMENT) กับลูกค้ำ  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

2.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

4.14 5 5 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
 ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 กองทะเบียนและประมวลผลมีกระบวนกำรกำรรับฟังเสียงของลกูค้ำ  ดังนี ้

1. 1. มีระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า  โดยกองทะเบียนและประมวลผล น ำเอำข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำพิจำรณำก ำหนดแนวทำง 
2. กำรจัดแผนกำรด ำเนินงำนกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-1-1)  โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนกำรรับฟังเสียง

ลูกค้ำผ่ำนควำมเห็นชอบบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่  1/2565  เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์  2565 (เอกสาร
หมายเลข 2.2.1-1-2) และมหำวิทยำลัยได้มีนโยบำยในกำรพฒันำมหำวิทยำลัยด้วยกำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 

3. เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ  (EdPex)  มำเปน็กรอบในกำรด ำเนินกำร  นัน้  กองทะเบียนและประมวลผล  ไดน้ ำนโยบำยมำสู่
กำรปฏิบัติ  โดยในเบื้องต้นได้จดัท ำระบบงำน  (Work Process)  จัดท ำระบบกำรรับฟงัเสียงจำกผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

4. (VOC  Work  System)  และจดัท ำระบบกำรสรำ้งควำมผูกพัน  (Engagement System)  เพือ่กำรพัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำนสู่ควำมเป็นเลิศ  ดงันี้  
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5.  

ระบบงาน  (Work System) กองทะเบียนและประมวลผล  
     กำรจัดท ำระบบงำน (Work System)  กองทะเบียนและประมวลผล  มีควำมมุ่งหมำย  เพื่อให้เห็นภำพรวมงำนของ
หน่วยงำน  เพื่อใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร  หรือเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิำนที่มีลักษณะเปรยีบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำง 
กำรท ำงำน  โดยหน่วยงำนสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่มีจุดเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนกำรได้  และระบุ
ขั้นตอนและรำยละเอียดกระบวนกำรต่ำง ๆ ซึง่หน่วยงำนสำมำรถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปฏิบัติงำน  โดยมีระบบงำนกองทะเบียนและประมวลผล  (REG  Work System)  ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบบุคลำกรกองทะเบียน
และประมวลผล  คร้ังที่  1/2565  เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์  2565  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-1-3) ดังนี้ 

1.           กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ส ำคัญ  ประกอบด้วย  กำรวำงแผน  กำรน ำองค์กรและธรรมำภิบำล  กำรสื่อสำร   
2. กำรก ำกับ  และกำรประเมินผล   
3.           กระบวนกำรหลักที่ส ำคญั  ประกอบด้วย  กำรบริกำรงำนพฒันำหลักสูตร  กำรบริกำรงำนทะเบียนกำรศึกษำ   
4. และกำรบริกำรงำนประมวลผลกำรศึกษำ 
5.           กระบวนกำรสนับสนนุที่ส ำคัญ  ประกอบด้วย  กำรบรหิำรบุคคล  กำรบริหำรงบประมำณ  กำรบริหำรกำรเงิน   
6. กำรบริหำรพัสดุ  กำรบริหำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  และกำรบริหำรธุรกำร 
7.  

ระบบงำนกองทะเบียนและประมวลผล  (REG  Work System)  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-1-4)   
2. ระบบกำรรับฟงัเสียงของลูกค้ำ  (VOC  Work  System)  กองทะเบียนและประมวลผล 

           กำรรับฟังเสียงจำกลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้ให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรคู่ขนำนกบั
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรมำโดยตลอด  ซึ่งมีรปูแบบหลกัในกำรด ำเนิน  เชน่  กำรประเมินควำมพึงพอใจ  กำรประชุม
และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  เป็นตน้  ในกำรนี้  เพื่อให้กำรรับฟังเสียงจำกลูกคำ้ของกองทะเบียนและประมวลผล   
มีระบบกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน  จึงก ำหนดระบบกำรรับฟงัเสียงจำกลูกค้ำ  (VOC  Work  System)  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  โดยมีระบบกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ  (VOC  Work  System)  กองทะเบียนและประมวลผล  ที่ผำ่นควำม
เห็นชอบบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่  1/2565  เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์  2565  (เอกสารหมายเลข  
2.2.1-1-5) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1.                   กลุ่มเป้ำหมำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ลูกค้ำ)  ประกอบด้วย  นสิิตระดบัปริญญำตรีชำวไทย  อำจำรย์  และ
ผู้ปกครอง  และวิธีกำรรับฟงัเสยีงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ลูกค้ำ)  ก ำหนดวิธีกำรหลำยช่องทำง  ดังนี ้

2.                       1)  กำรประชุม  ประกอบด้วยกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรเปิดภำคกำรศึกษำ ซึ่งมีผู้บริหำร
มหำวิทยำลยั  ผู้บริหำรระดบัคณะ-สถำบัน-ส ำนัก  อำจำรย ์ และนสิิตเข้ำร่วม  และกำรจัดกิจกรรมกองทะเบียนพบนสิิต   

3. โดยมีผู้บริหำรมหำวทิยำลัย  ผูบ้ริหำรกองทะเบียนและประมวลผล  หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง  และนิสติระดับปริญญำตร ี
4. เข้ำร่วม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพิ่มข้ึนในปีงบประมำณ  2565 

                      2)  แบบสอบถำม  โดยใช้แบบสอบถำมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 
                      3)  ข้อร้องเรียน/สำยตรงผู้อ ำนวยกำร ผ่ำนเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล (http://regpr.msu.ac.th) 
                      4)  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  กองทะเบียนและประมวลผล  ผำ่น  reg@msu.ac.th 
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                      5)  แฟนเพจ  Facebook  กองทะเบียนและประมวลผล  “กองทะเบียนและประมวลผล มมส”   
ซึ่งมีผู้ติดตำมประมำณ  65,000  คน  และมีบำงโพสต์ที่มผีู้เข้ำถึงประมำณ  500,000  คน 
 
กำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

3.         กำรสรุปข้อมูลรำยงำนผูบ้ริหำรและจัดล ำดับควำมส ำคญัควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ  และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง   
4. โดยกองทะเบียนและประมวลผล  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดและประเมินควำมพึงพอใจตอ่กำรบริกำรของหน่วยงำน 
5. และจัดท ำแผนกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรต่อไป 

        ระบบกำรรับฟงัเสียงจำกลูกค้ำ  (VOC  Work  System)  กองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 2.2.1-1-6) 
 
2. รูปแบบ/เครื่องมือในการรับฟังเสียงของลูกค้า 
           1. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย (กลุ่มลูกค้ำ) 
               1.1 ศึกษำและวิเครำะห์กระบวนกำรรับฟังเสียงของผู้รับบริกำรจำกข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจบุัน 
               1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ 
               1.3 จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำเพื่อเก็บข้อมูล VOC และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

2.             2. ก ำหนดวิธีกำรและแผนกำรฟังเสียงของลูกค้ำให้เหมำะสม 
               2.1 ผู้ได้รับมอบหมำยออกแบบและจัดท ำเครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับกำรรับฟังเสยีงลูกค้ำแต่ละกลุ่ม 
               2.2 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ 
                   2.2.1 เครื่องมือส ำหรับเก็บข้อมูล 
                       1) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
                       2) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
                       3) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 กองทะเบียน
และประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
                       4) แบบสอบถำมควำมคำดหวังและควำมพงึพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 
                   2.2.2 วิธีกำรรับฟังเสียงลูกค้ำแตล่ะกลุ่ม ช่วงเวลำที่เก็บข้อมูล ควำมถี่ 
                       1) แบบสอบถำม (เก็บข้อมูลปีกำรศึกษำละ 1 คร้ัง) 
                           (1.1)  แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
                           (1.2)  แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
                           (1.3)  แบบสอบถำมควำมพงึพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2565  
กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
                           (1.4) แบบสอบถำมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 
 
                       2) ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน (สำยตรงผู้อ ำนวยกำร) (เก็บข้อมูลปีงบประมำณละ  
1 คร้ัง) 
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                       3) ข้อเสนอแนะและข้อค ำถำมจำก Page Facebook กองทะเบียนและประมวลผล (เก็บข้อมูล
ปีงบประมำณละ 1 คร้ัง) 
                       4) จัดโครงกำร/กิจกรรมกำรให้ควำมรู้และรับฟังข้อเสนอแนะหรือตอบข้อค ำถำมจำกอำจำรย์บุคลำกร  
และนิสติ (โครงกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเปิดภำคเรียน) 
                       5) จัดโครงกำร/กิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบนสิิต 
        โดยมีเคร่ืองมือส ำหรับเก็บข้อมูล  ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบบคุลำกรกองทะเบียนและประมวลผล คร้ังที่ 1/2565 
เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์  2565  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-2-1) เครื่องมือส ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรรับฟังเสียง 
จ ำนวน 4 ฉบับ ดงันี้  1)  แบบสอบถำมควำมพงึพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-2-2) 2)  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (เอกสารหมายเลข 2.2.1-2-3)  3)  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2565  กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เอกสารหมายเลข  
2.2.1-2-4)  4) แบบสอบถำมควำมคำดหวังและควำมพงึพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลยั ประจ ำปงีบประมำณ 
2565  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-2-5) 
 

3. 3.  มีการวิเคราะห์และล าดับความส าคัญของเสียงของลูกค้า และมีการด าเนินการตอบสนองเสียงของลูกค้า  
4. โดยกองทะเบียนและประมวลผล ได้ด ำเนินกำรหลังจำกสิน้สุดกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูลเสียง  
5. และพิจำรณำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล และประชุมพิจำรณำจัดล ำดบัส ำคัญของเสียงของลูกค้ำ และพิจำรณำควำม

เก่ียวข้องกับกระบวนกำรอ่ืน  โดยมีกำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้ำ  ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบบุคลำกร 
6. กองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่  3/2565  เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2565  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-3-1) สรุปผล 
7. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-3-2) 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (เอกสารหมายเลข  
8. 2.2.1-3-3)  สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-3-4) สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร  
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-3-5)  น ำผลกำรวิเครำะห์มำจัดท ำแผนกำรปรบัปรุงและพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของนิสิตและ
ผู้ปกครอง (เอกสารหมายเลข 2.2.1-3-6) และแผนกำรปรบัปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรกองทะเบียนและประมวลผล 
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-3-7) 

9.  
4. 4.  มีการรายงานข้อมูลเสียงของลูกค้าต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยกองทะเบียนและประมวลผลได้ด ำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคำดหวัง  ควำมพึงพอใจ  และควำมไม่พึงพอใจ 
ของลูกค้ำ และแผนกำรปรับปรุงและพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ ทีด่ ำเนินกำรตำมระบบกำรรับฟงัเสียงลูกค้ำต่อผู้อ ำนวยกำร 

5. กองทะเบียนและประมวลผล  รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
(เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-1),  รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-2) รำยงำนสรปุผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

6. (เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-3) สรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและนิสติต่อกำรจัดกำรศึกษำ  
7. เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-4)  สรุปรำยงำนกิจกรรมเสนอ
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อธิกำรบดี (เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-5)  และสรุปรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและนสิิตต่อกำรจัด
กำรศึกษำ เสนอหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-6) และน ำเสนอรำยงำนเข้ำวำระทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัยได้รบัทรำบ  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-4-7)   

5.  
6. 5.  มีระบบการสร้างความผูกพัน (ENGAGEMENT) กับลูกค้า  โดยกองทะเบียนและประมวลผลมีกำรสร้ำงระบบ 
7. ควำมผูกพัน (ENGAGEMENT) กับลูกค้ำที่ผำ่นควำมเห็นชอบทีป่ระชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล คร้ังที่ 3/2565 
8. เมื่อวันที่  16  กันยำยน  2565  (เอกสารหมายเลข 2.2.1-5-1)  มีกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมตำมภำรกิจหลักทั้ง  3  ด้ำน 
9. คือ  กำรบริกำรงำนพฒันำหลักสูตร  กำรบริกำรงำนทะเบยีนกำรศึกษำ  และกำรบริกำรงำนประมวลผลกำรศึกษำ  ข้อมูลจำก

กำรรับฟังเสียงจำกผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหรือผู้รับบริกำร  กองทะเบียนและประมวลผลไดน้ ำข้อมลูจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร  มำใช้ในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำนและกำรให้บริกำร   

10. ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธผิล  ก่อให้เกิดควำมผูกพัน  คือ ควำมพึงพอใจ  กำรชื่นชม กำรให้ข้อเสนอแนะ และกำรกลับมำ 
11. ขอรับบริกำร  เป็นต้น  ในกำรนี ้ เพื่อให้กำรสร้ำงควำมผูกพนักบัผู้รับบริกำรของกองทะเบียนและประมวลผล  มีระบบ 
12. กำรด ำเนินกำรทีช่ัดเจน  จงึก ำหนดระบบกำรสร้ำงควำมผูกพนั  (Engagement System)  กองทะเบียนและประมวลผล  ดังนี้ 
1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงควำมผูกพัน  โดยมีแผนกำรด ำเนนิกำร  ซึ่งมีกิจกรรมหลักในกำรรับฟังเสียงของ 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรเตรียมกำรเปิดภำคกำรศึกษำ  กิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบนิสติ  กำรรับฟังเสียง 
3. จำกแบบสอบถำมควำมคำดหวงัและควำมพงึพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  แบบสอบถำม 
4. ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ข้อร้องเรียน/สำยตรงผู้อ ำนวยกำร  ผ่ำนเวบ็ไซต ์
5. กองทะเบียนและประมวลผล  (http://regpr.msu.ac.th)  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  กองทะเบียนและประมวลผล 
6. ผ่ำน  reg@msu.ac.th  และแฟนเพจ  Facebook  กองทะเบยีนและประมวลผล  “กองทะเบยีนและประมวลผล มมส”  
7. ซึ่งมีผู้ติดตำมประมำณ 65,000 คน และมีบำงโพสต์ที่มผีู้เข้ำถึงประมำณ 500,000 คน  
8. ก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยก ำหนดกำรรับฟงัเสียงจำกกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  3  กลุ่ม  คือ  นิสิตระดับปริญญำตรี

ชำวไทย  อำจำรย์  และผู้ปกครอง  และในปีงบประมำณ  2565  จะมีระบบสร้ำงควำมผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่ม
นิสิต 

9. ก ำหนดกระบวนงำน กลยุทธ์และแนวทำงกำรสร้ำงควำมผูกพัน  โดยใช้วิธีกำรกำรจัดประชุมหรอืจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร   
10. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม  และผ่ำนช่องทำงอื่นทีส่ ำคัญที่หน่วยงำนก ำหนด 
11. หน่วยงำนพัฒนำกระบวนงำน กำรให้บริกำร สถำนที่  และระบบเทคโนโลยี  โดยกำรพัฒนำกลไกกำรปฏิบัติงำน 
12. หรือกำรให้บริกำร  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  หรือกำรพัฒนำสถำนที่กำรให้บริกำร 
13. ประเมินผลกำรด ำเนนิงำน  โดยกำรประเมินควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำรของกองทะเบียนและประมวลผล 
6. จัดท ำแผนปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำน  โดยกำรจัดท ำแผนกำรปรบัปรุงกำรให้บริกำรตำมที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียได้

เสนอแนะ 
7. ควำมผูกพันของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  โดยกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  สถิติกำรขอรับบริกำรซ้ ำ ๆ ของ

นิสิต  หรือค ำชื่นชมของนิสิต 
8.    
9. ระบบกำรสรำ้งควำมผูกพัน  (Engagement System)  กองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 2.2.1-5-2)   
10. และไดส้รุปรำยงำนกำรรับฟังสยีงและกำรสรำ้งควำมผูกพันจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกคำ้) กองทะเบียนและประมวลผล 
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11. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 เสนอผูบ้ริหำรทรำบ  (เอกสารหมายเลข  2.2.1-5-3) 

 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : 
1. มีกำรออกแบบระบบกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ 
2. มีกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจและไม่พีงพอใจของลูกค้ำ 
3. มีกำรวิเครำะห์และล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลเสียง และไดด้ ำเนินกำรทีต่อบสนองเสียงของลูกค้ำ 
4. มีกำรสร้ำงควำมผูกพนักับลูกค้ำ 
5. มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อทรำบ 
  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหำรสนับสนนุกำรด ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2. บุคลำกรกองทะเบียนให้ควำมร่วมมือในกำรก ำหนดกลุ่มเสียงของลูกค้ำ 
3. นิสิต ผู้ปกครอง และอำจำรย ์ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจ 
4. มีช่องทำงกำรรับฟังเสยีงและติดต่อสื่อสำรหลำยช่องทำง 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข : 
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-1-1  แผนกำรด ำเนนิงำนกำรรับฟังเสยีงลูกค้ำ  ประจ ำปี  2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-1-2  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 1/2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-1-3  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 1/2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-1-4  ระบบงำนกองทะเบียนและประมวลผล  (REG  Work System)  

3. -เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-1-5  ระบบกำรรับฟงัเสียงของลูกค้ำ  (VOC  Work  System)  กองทะเบียนและประมวลผล 
4. -เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-1-6  สรุปรำยงำนระบบกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำ  (VOC  Work  System)  กองทะเบียนและ

ประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-2-1  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 1/2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-2-2  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-2-3  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-2-4  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-2-5  แบบสอบถำมควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัย 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-3-1  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 3/2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-3-2  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-3-3  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-3-4  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคำดหวังและควำมพงึพอใจของนิสติต่อกำรจัดกำรศึกษำ
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มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-3-5  แผนกำรปรับปรุงและพัฒนำตำมข้อเสนอแนะของนิสิตและผู้ปกครอง 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-3-6  แผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรกองทะเบียนและประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-1  รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(เสนอผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล)   
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-2  รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ปกครองต่อกำรจัดกำรศึกษำมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม (เสนอผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล)     
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-3  รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร  
(เสนอผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล)     
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-4  รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำ   
(เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวชิำกำรและนวัตกรรมกำรเรียนรู้) 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-5  รำยงำนกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผล (เสนออธิกำรบด)ี 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-6  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำ   
(เสนอหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง) 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-4-7  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปกครองและนิสิตต่อกำรจัดกำรศึกษำ  (เสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยั) เพื่อทรำบ  
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-5-1  รำยงำนผลระบบสร้ำงควำมผูกพันลูกค้ำ ในที่ประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  
คร้ังที่ 3/2565 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-5-2  ระบบกำรสรำ้งควำมผูกพัน  (Engagement System)  กองทะเบียนและประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.1-5-3  สรุปรำยงำนกำรรับฟังสียงและกำรสร้ำงควำมผูกพันจำกผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ลูกค้ำ)  
กองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการของกองทะเบยีนและประมวลผล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นำงสำวสิริณัฏฐ์  ประกอบสุขยิง่ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ :  1678 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของกองทะเบียนและประมวลผล  ร้อยละ  92.80  ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 ระดับที่ 5 
65 70 75 80 85  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.2.2  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่
มีต่อกำรให้บริกำรของกองทะเบียนและ
ประมวลผล 

4.15 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 
กองทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้บริกำรตั้งแต่นิสิตเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมจนกระทั่งนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ ครอบคลุมผู้รับบรกิำรทุกกลุ่ม  ประกอบด้วย  นสิติ  เจ้ำหน้ำที่  คณำจำรย์  
ผู้ปกครอง  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั กองทะเบียนและประมวลผล มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงดำ้นวชิำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของ
ผู้รับบริกำร  ส่งผลให้กำรปฏิบตังิำนและกำรให้บริกำรมีประสทิธิภำพและสิ่งส ำคัญที่ขำดไม่ได้ในกำรให้บริกำร  คือ   
กำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร  โดยในปีงบประมำณ  2565  กองทะเบียนและประมวลได้ใช้แบบประเมินกลำง
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม  เก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรโดยตรงที่ขอรับบริกำร  ณ กองทะเบียนและ
ประมวลผล (หนำ้เคำน์เตอร์ จุดให้บริกำรบริกำรและส ำนักงำนกองทะเบียนและประมวลผล)  และผู้รับบริกำรที่ติดต่อผำ่น
ช่องทำง  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  reg@msu.ac.th  เว็บไซต์ กองทะเบียนและประมวลผล  และเพจเฟสบุ๊คกองทะเบียน 
และประมวลผล มมส  โดยเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พงึพอใจของ
ผู้รับบริกำรกองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลยัมหำสำรคำมประจ ำปีงบประมำณ 2565  
แบบสอบถำมที่กองทะเบียนและประมวลผลพฒันำเป็นแบบสอบถำมออนไลน์  ซึ่งผู้รบับริกำรสำมำรถตอบแบบสอบถำม
ออนไลน์  โดยกำรสแกนคิวอำรโ์ค้ด    ทั้งนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้รำยงำนข้อมูลให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง  
และน ำไปจัดท ำแผนพฒันำเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
และผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจหรือประทับใจ 
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กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่  2.2.2  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของกองทะเบียนและ
ประมวลผล  มีรำยละเอียดดังนี ้
1.  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำรกองทะเบียนและ
ประมวลผล ประจ ำปีงบประมำณ  2565  ตัวชี้วัด 2.2.2  ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ 
กองทะเบียนและประมวลผล  โดยมีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน 5 คน ประกอบดว้ย  นำงสำวสิริณัฏฐ์ ประกอบสุขยิ่ง   
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผดิชอบร่วม  คือ นำงสำวธนภร  กอเสนำะรส  นำยอภิชัย  ชำญศิริรัตนำ นำยวรพจน์ วัตถสุินธ์ 
และนำงสำวธัญญรัตน์  พันเจริญ  (เอกสารหมายเลข  2.2.2-1)  
2.  เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด  2.2.2  เรียบร้อยแล้ว  ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนนิกำรน ำแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรกองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(เอกสารหมายเลข  2.2.2-2-1) จัดท ำแบบสอบถำมเปน็แบบสอบถำมออนไลน์  ซึง่ผู้รับบริกำรสำมำรถตอบแบบสอบถำม
ออนไลนไ์ด้โดยกำรสแกนคิวอำร์โค้ด (เอกสารหมายเลข  2.2.2-2-2)  โดยเร่ิมเก็บข้อมูล  วันที่  21  กุมภำพันธ์  2565  
ผู้รับผิดชอบน ำเข้ำวำระแจง้เพื่อทรำบในทีป่ระชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  ครั้งที ่ 1/2565  วันที่  22  
กุมภำพันธ์  2565  ที่ประชุมมีมติรับทรำบ (เอกสารหมายเลข  2.2.2-2-3)   
3.  ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรตรวจสอบผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่ผูร้ับบริกำรท ำกำรประเมินแบบ
ออนไลน์  โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป  ซึ่งผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
กองทะเบียนและประมวลผล  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82  คิดเป็นร้อยละ 96.40  ในกำรนี้  ผู้รับผิดชอบได้รำยงำนผูบ้ริหำร 
เพื่อทรำบและพิจำรณำ (เอกสารหมายเลข 2.2.2-3) 
4.  ผู้รับผิดชอบได้จัดท ำแผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บรกิำรตำมที่ผู้รับบริกำรเสนอแนะ  (เอกสารหมายเลข  2.2.2-4)  
 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ 
1.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและแผนกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน 
2.  มีแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พงึพอใจของผู้รับบรกิำรกองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี     
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำมประจ ำปีงบประมำณ 2565  (แบบสอบถำมออนไลน์) 
3.  ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรกองทะเบียน 
และประมวลผล  ไปยังหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลัย 
4.  มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรกองทะเบียนและประมวลผล 
5.  มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อทรำบ 
6.  มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรงุและพัฒนำกำรให้บริกำรตำมทีผู่้รับบริกำรเสนอแนะ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  มีช่องทางให้บริการหลากหลายช่องทาง 
1.  มีช่องทำงกำรให้บริกำรและติดต่อสื่อสำรหลำยช่องทำง 
2.  มีค ำร้องออนไลน ์
3.  มีแบบสอบถำมออนไลน ์
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรขัดกับระเบียบ  ข้อบังคบัของมหำวิทยำลัย 



38 
แนวทางแก้ไข :   
ตอบสนองผู้รบับริกำรในสว่นทีส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวทิยำลัย  
หลักฐานอ้างอิง :   
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.2-1  ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร กองทะเบียนและ
ประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.2-2-1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรกองทะเบียนและประมวลผล  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.2-2-2  คิวอำร์โค้ดแบบสอบถำมออนไลน์ 
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.2-2-3  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่  1/2565   
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.2-3  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพงึพอใจและไม่พึงพอใจ กองทะเบียน 2565    
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.2-4  แผนกำรปรับปรุงและพฒันำกำรให้บริกำร  กองทะเบียนและประมวลผล 2565                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              



39 
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.3  ร้อยละกำรแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นำงสำวสิริณัฏฐ์  ประกอบสุขยิง่ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1678 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
กำรแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  ร้อยละ  100  ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
2.2.3  ร้อยละกำรแก้ไขปรับปรงุกำรให้บริกำร
ตำมข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

4.15 5 5 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 
กองทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้บริกำรตั้งแต่นิสิตเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมจนกระทั่งนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ  ครอบคลุมผู้รับบริกำร   ทุกกลุ่ม  ประกอบด้วย  นิสิต  เจ้ำหนำ้ที่  คณำจำรย์  
ผู้ปกครอง  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั  กองทะเบียนและประมวลผล  มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงดำ้นวชิำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำน 
ของผู้รับบริกำร  ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรมีประสิทธิภำพ  และสิ่งส ำคัญที่ขำดไม่ได้  ในกำรให้บริกำร  คือ  
กำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร  และแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เครื่องมือที่ใช้  คือ  แบบสอบถำมควำมพงึพอใจผู้รับบริกำร  กองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ  2565  และแบบสอบถำมกำรรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยน ำ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำพัฒนำหรือแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรของกองทะเบียนและ
ประมวลผล  ทั้งนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้รำยงำนขอ้มูลให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง  และน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำ
เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  และผู้รับบริกำรเกิดควำมพงึพอใจ
หรือประทับใจ  
 
 
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่  2.2.3  ร้อยละกำรแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
มีรำยละเอียดดังนี ้
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1.  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำรกองทะเบียนและ 
ประมวลผล ประจ ำปีงบประมำณ  2565  ตัวชี้วัด 2.2.3  ร้อยละกำรแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย  โดยมีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน  5  คน  ประกอบด้วย  นำงสำวสิริณัฏฐ์  ประกอบสุขยิ่ง เปน็ผู้รับผิดชอบ
หลัก และผู้รับผิดชอบร่วม  คือ นำงสำวธนภร  กอเสนำะรส  นำยอภิชัย  ชำญศิริรัตนำ  นำยวรพจน์  วัตถุสินธ์  
และนำงสำวธัญญรัตน์  พันเจริญ  (เอกสารหมายเลข  2.2.3-1)  
2.  เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด  2.2.3  เรียบร้อยแล้ว  ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนนิกำรน ำแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรกองทะเบียนและประมวลผล  ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
(เอกสารหมายเลข  2.2.3-2-1) จัดท ำแบบสอบถำมเปน็แบบสอบถำมออนไลน์  ซึง่ผู้รับบริกำรสำมำรถตอบแบบสอบถำม
ออนไลนไ์ด้โดยกำรสแกนคิวอำร์โค้ด (เอกสารหมายเลข  2.2.3-2-2)  โดยเร่ิมเก็บข้อมูล  วันที่  21  กุมภำพันธ์  2565  
ผู้รับผิดชอบน ำเข้ำวำระแจง้เพื่อทรำบในทีป่ระชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที ่ 1/2565  วันที่  22  
กุมภำพันธ์  2565  ที่ประชุมมีมติรับทรำบ (เอกสารหมายเลข  2.2.3-2-3)   
3.  ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรตรวจสอบผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่ผูร้ับบริกำรท ำกำรประเมินแบบ
ออนไลน์  โดยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป  และผู้รับผิดชอบได้รำยงำนผู้บริหำรเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
(เอกสารหมายเลข 2.2.3-3) 
4.  ผู้รับผิดชอบได้จัดท ำแผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บรกิำรตำมที่ผู้รับบริกำรเสนอแนะ  (เอกสารหมายเลข  2.2.3-4)  
 
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ 
1.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและแผนกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน 
2.  มีกำรรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียของกองทะเบียนและประมวลผล 
3.  มีกำรแก้ไขปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย  ร้อยละ 100 
4.  สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูบ้ริหำรหน่วยงำน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  ท ำให้ผู้รับบริกำรเข้ำถึงกำรบริกำรได้ง่ำยขึ้น                          
2.  ให้บริกำรได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่จ ำกัดวนัและเวลำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรขัดกับระเบียบ  ข้อบังคบัของมหำวิทยำลัย 
แนวทางแก้ไข :   
ตอบสนองผู้รบับริกำรในสว่นทีส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวทิยำลัย 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.3-1  ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร กองทะเบียนและ
ประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.3-2-1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรกองทะเบียนและประมวลผล  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.3-2-2  คิวอำร์โค้ดแบบสอบถำมออนไลน์ 
-เอกสำรหมำยเลข  2.2.3-2-3  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่  1/2565   
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-เอกสำรหมำยเลข 2.2.3-3  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพงึพอใจและไม่พึงพอใจ กองทะเบียน 2565    
-เอกสำรหมำยเลข 2.2.3-4  แผนกำรปรับปรุงและพฒันำกำรให้บริกำร  กองทะเบียนและประมวลผล 2565    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำงสังวำล  ศิริ 
นำงศุภลักษณ์  ศักดิ์ค ำดวง 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1693   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินครบทัง้  5  ข้อ  ค่าคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1 มีกำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี  โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน และ

สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย  และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  
และมีกำรถ่ำยทอดแผนปฏบิัติรำชกำร  และมอบหมำยไปสูบุ่คลำกร 

2 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วดัของแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี  อย่ำงน้อยปีละ  
2 คร้ัง   

3 มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม  ตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 
4 มีผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/ กิจกรรม  ตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี  ไม่น้อยกวำ่   

ร้อยละ  80 
5 มีกำรสรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัด  และสรุปผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/ กิจกรรมของ

แผนปฏบิัติรำชกำร  และรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำรหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ  และน ำไปประกอบ 
กำรปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีในปีต่อไป  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิัติรำชกำร 

4.20 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลยั  
และต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  และมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ  และมอบหมาย
ไปสู่บุคลากร  โดยกองทะเบียนและประมวลผล  มีกำรแต่งตั้งบคุลำกร  ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมที่  114/2565  
ลงวันที่  17  มกรำคม  2565  ให้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 
(เอกสารหมายเลข 3.1.1-1-1)  น ำเอำผลกำรประเมินผลปฏบิตัิรำชกำรฯ  ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ และแผนปฏิบตัิ
รำชกำรฯ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ  มำประกอบกำรพิจำรณำ/  ทบทวน
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กำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี  พ.ศ.  2565  ร่วมกันวิเครำะห์ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงยทุธศำสตร์มหำวิทยำลยั 
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนอธิกำรบด ีและยุทธศำสตร์กองทะเบียนและประมวลผล  ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนฯ   
ในครำวประชุมคร้ังที่  1/2565  เมื่อวันที่  10  กุมภำพันธ์  2565  (เอกสารหมายเลข 3.1.1-1-2)  น ำฉบบัร่ำงแผนปฏบิัติ
รำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  เสนอต่อที่ประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  ในครำวประชุมคร้ังที่ 1/2565   
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 มติที่ประชุมเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 3.1.1-1-3)  และ (เอกสารหมายเลข 3.1.1-1-4) 
และมีกำรถ่ำยทอดแผนปฏบิัติรำชกำรและกำรมอบหมำยไปสูบ่คุลำกร  ในที่ประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล 
ระเบียบวำระพิจำรณำ  ในครำวประชุมคร้ังที่ 1/2565  เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์  2565  (เอกสารหมายเลข 3.1.1-1-5)  
 
2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยกองทะเบียน
และประมวลผล  มีกำรจัดท ำปฏิทินรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัตริำชกำร  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 3.1.1-2-1)  และมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำรฯ  รอบ 9 
เดือน  (เดือนมิถุนำยน  2565  ตำมบนัทึกข้อควำม  เร่ือง  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและ
แผนปฏบิัติรำชกำรของหน่วยงำน  (เอกสารหมายเลข 3.1.1-2-2)  และในที่ประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล 
เพื่อให้ผู้บริหำรรับทรำบและพิจำรณำปรบัปรุงและให้ข้อเสนอแนะตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเปำ้หมำย  ในครำวประชุมคร้ังที่ 
3/2565  เมื่อวันที่  16  กันยำยน  2565  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  รอบ  11  เดือน  (เดือนตุลำคม  
2564 ถึง  31  สิงหำคม  2565)  จ ำนวน  24  ตัวชี้วัด   มผีลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับ  4.2836  (เอกสารหมายเลข 3.1.1-2-3) 
 
3. มีการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยกองทะเบียนและประมวลผล  มีกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  รอบ 9 เดือน  ในที่
ประชุมบุคลำกรกองทะเบียนฯ คร้ังที่  3/2565  เมื่อวันที่  16  กันยำยน  2565  วำระที่  3.2(ข้อ 4)  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม  ตำมแผนฯ (เอกสารหมายเลข 3.1.1-3-1)  และรำยงำนสรปุผลกำรประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนปฏบิัติรำชกำรฯ รอบ 9 เดือน  (เดือนตุลำคม 2564 -  มิถุนำยน 2565)  จ ำนวน 74  โครงกำร/ 
กิจกรรม  โดยมีกำรด ำเนินกำรแล้วจ ำนวน 56 โครงกำร/ กิจกรรม ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  จ ำนวน  18  โครงกำร/ กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 75.65  (เอกสารหมายเลข 3.1.1-3-2)  
  
4. มีผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  80  โดยกองทะเบียน
และประมวลผล  มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
รอบ  12  เดือน  (เดือนตุลำคม  2564  ถึง  กันยำยน  2565)  จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรม  ทั้งหมด  74  โครงกำร/ กิจกรรม 
ได้ด าเนินการจ านวน 74  โครงการ/ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100  (เอกสารหมายเลข 3.1.1-4-1)  
 
 
 
 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ  และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา  และน าไปประกอบการปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจ าปใีนปีต่อไป  โดยกองทะเบียนและประมวลผล  มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ  11  เดือน  (เดือนสิงหำคม  2565)  จ ำนวน  24  ตัวชี้วัด  มีผลกำรด ำเนนิงำนเท่ำกับ  4.2836 
มีตัวชี้วัดทีบ่รรลุเป้ำหมำย  จ ำนวน  13  ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดยังไม่บรรลุเป้ำหมำย  จ ำนวน  11  ตัว  เสนอต่อที่ประชุมบุคลำกร
กองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 3/2565  เมื่อวันที่  16  กันยำยน  2565  วำระที่  3.2 (ข้อ 1)  แจ้งผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมกแผนปฏิบัติรำชกำรฯ  รอบ  11  เดือน  (เอกสารหมายเลข 2.1.8-5-1)  และวำระที่  3.2 (ข้อ 2) 
แจ้งผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม รอบ 9 เดือน  (เดือนตุลำคม 2564 -  มิถุนำยน 2565)  จ ำนวน 74  โครงกำร/ 
กิจกรรม  โดยมีกำรด ำเนินกำรแล้วจ ำนวน 56 โครงกำร/ กิจกรรม ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  จ ำนวน  18  โครงกำร/ กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 75.65  (เอกสารหมายเลข 2.1.8-5-2)  มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตวัชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ  12  เดือน  (เดือนกันยำยน 2565)  จ ำนวน  24  ตัวชีว้ัด  มีผลการด าเนินงานเท่ากับ
4.9847  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรม รอบ 12  เดือน  (เดือนตุลำคม 2564 - กันยำยน  2565)  
จ ำนวน 74  โครงกำร/ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100  (เอกสารหมายเลข 2.1.8-5-3)  เพื่อให้ผู้บริหำรรับทรำบและพจิำรณำ
ประเด็นข้อคิดเห็นและ/ หรือข้อเสนอแนะจำกผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และน ำไปปรับปรุงหรือทบทวนในกำรจัดท ำแผนปฏบิัติ
รำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนในปีต่อไป   
  
มาตรการที่ไดด้ าเนินการ : 
1. มีคณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
2. มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  กองทะเบียนและประมวลผล 
3. มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบตัิรำชกำรของหน่วยงำน  และมอบหมำยไปสู่บุคลำกร 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมพัธกิจของหน่วยงำน 
2. บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนทุกด้ำนตำมพนัธกิจของหน่วยงำน 
3. มีกำรกระตุ้นหรือสร้ำงขวัญและก ำลงัใจจำกมหำวิทยำลัย เพือ่เป็นแรงผลักดันให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินงำนตำมพันธกิจให้
บรรลุเป้ำหมำย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  ผู้รับผิดชอบบำงตวัชี้วัดไม่ศึกษำคู่มือกำรประเมินฯ และ
ไม่ให้ควำมส ำคัญรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
แนวทางแก้ไข : 
ก ำกับ  ติดตำม  และรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนเสนอผูบ้ริหำรและผู้รับผิดชอบให้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-1-1  ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปี   
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-1-2  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรฯ  คร้ังที่ 1/2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-1-3  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 1/2565 หน้ำ 13  
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-1-4  แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  กองทะเบียนและประมวลผล 
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-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-1-5  กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและกำรมอบหมำยไปสู่บุคลำกร ในที่ประชุมบุคลำกร
กองทะเบียนฯ ครั้งที่ 1/2565  หน้ำ  15 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-2-1  ปฏิทินรำยงำนผลตำมแผนปฏบิตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-2-2  บันทึกข้อควำม  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏบิัติ
รำชกำรของหน่วยงำน 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-2-3  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  คร้ังที่ 3/2565  หน้ำ  10 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-3-1  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน  ในที่ประชุมบุคลำกรกองฯ ครั้งที่ 3/2565  หน้ำ  13 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-3-2  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-4-1  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-5-1  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 11 เดือน  ในที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำกองฯ ครั้งที่ 3/2565  หน้ำ  10 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-5-2  รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรโครงกำร/ กิจกรรมตำมแผนฯ รอบ 9 เดือน  ในที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำกองฯ ครั้งที่ 3/2565  หน้ำ  13 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.1-5-3  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตวัชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รอบ  12  เดือน  และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/ กิจกรรม รอบ 12  เดือน ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 



46 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2  ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นำงนัยนำ ดรชัย 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1663 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

มีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินได้  5  ข้อ  ค่ำคะแนนที่ได้  5 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

1 มีแผนปฏบิัติงำน/แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ/ปรับแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณ   
และมีกำรรำยงำนผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณตำมแผนฯ และรำยงำนปัญหำอุปสรรค    

2 ขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระเบียบฯ  เอกสำรกำรเบิกจำ่ยมีควำมถูกต้องครบถ้วน
และได้รับกำรอนุมัติจำกผูบ้ริหำรเรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยไปยังกองคลัง
และพัสด ุ

3 รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส  และรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ประจ ำป ี

4 เอกสำรเบิกจ่ำยที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ 
5 ประสิทธิภำพกำรเคลียร์เงินยืมรำชกำร ไม่มบีุคลำกรค้ำงเงินยืมรำชกำร   

และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏบิัตงิำนตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ของส ำนักตรวจสอบภำยใน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.2  ระดับควำมส ำเร็จกำรบรหิำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณและกำรเงิน 

4.20 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรด ำเนินกำร  ตัวชี้วัด  3.1.2  ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณและ
กำรเงิน  มีกำรด ำเนนิกำรดังนี ้
 
1.  มีแผนปฏิบัติงำน/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและมีกำรรำยงำนผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณ
ตำมแผนฯ และรำยงำนปัญหำอปุสรรค  ยกองทะเบียนและประมวลผล  มีกำรด ำเนินงำนโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2565  (เอกสารหมายเลข  
3.1.2-1-1)  มีกำรขออนุมัติปรับแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ



47 
จำกผู้บริหำรหน่วยงำน ก่อนด ำเนินงำนในระบบจัดท ำแผนงบประมำณ (BPS) https://erp.msu.ac.th/_budget และ
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (เอกสารหมายเลข  3.1.2-1-2) 
 
2.  ขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระเบียบฯ เอกสำรกำรเบิกจ่ำยมีควำมถูกต้องครบถ้วนและได้รับกำรอนุมัตจิำกผูบ้ริหำร
เรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยไปยงักองคลังและพัสดุ โดยในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  มีกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  เปน็ไปตำมระเบียบฯ  มีกำรขออนุมัติใช้งบประมำณและขออนุมัติเบิกจ่ำย
งบประมำณจำกผู้บริหำรหน่วยงำนและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสำรก่อนส่งไปยังกองคลงัและพสัดุ   
(เอกสารหมายเลข  3.1.2-2) 
 
3.  รำยงำนกำรใช้จำ่ยงบประมำณรำยไตรมำส และรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  โดยในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 12  เดือน  มีกำรด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ  ดังนี้ 
    3.1  รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ไตรมำส 1  (เอกสารหมายเลข  3.1.2-3-1)   
    3.2  รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ไตรมำส 2  (เอกสารหมายเลข  3.1.2-3-2)   
    3.3  รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ไตรมำส 4  (เอกสารหมายเลข  3.1.2-3-3)   
 
4.  ร้อยละเอกสำรกำรเบิกจ่ำยที่มีควำมถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติเมื่อเทียบกับจ ำนวนเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น   
ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  อยู่ที่ร้อยละ  91.23  (เอกสารหมายเลข  3.1.2-4) 
 
5.  ประสิทธิภำพกำรเคลียร์เงินยืมรำชกำร ไม่มบีุคลำกรค้ำงเงนิยืมรำชกำร  และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนักตรวจสอบภำยใน ในปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  มีประสิทธิภำพกำรส่งเบิก-คืน  โดยมผีลกำรด ำเนเนิงำน  อยู่ที่ร้อยละ 90.48 (เอกสารหมายเลข  3.1.2-5)   
และกำรรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส ำนักตรวจสอบภำยใน ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข  3.1.2-6) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ระเบียบมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน 
2.  มีระบบ  ERP ระบบสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ระบบกำรเงิน และระบบงบประมำณ) เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน 
3.  มีกองคลังและพัสดุท ำหน้ำทีต่รวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-1-1  ค ำสั่ง 114/2565_แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำรฯ 2565 

https://erp.msu.ac.th/_budget
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-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-2-2  ตัวอย่ำงเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-3-1  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ไตรมำส 1_ประชุมบุคลำกรกองฯ ครั้งที่ 5.2564 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-3-2  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ไตรมำส 2_ประชุมบุคลำกรกองฯ ครั้งที่ 1.2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-3-3  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ไตรมำส 4_ประชุมบุคลำกรกองฯ ครั้งที่ 3.2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-4  ผลกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัด  ร้อยละเอกสำรเบิกจ่ำยที่มีควำมถูกตอ้งครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ  
เมื่อเทียบกับจ ำนวนเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทั้งสิน้   
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-5  ผลกำรด ำเนนิงำนตัวชี้วัด ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรส่งคืน (เคลยีร์) เงินยืมรำชกำรได้ทนัตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด (กรณีหน่วยงำนไม่มีเงินทดรอง) 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.2-6  รำยงำนกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนยอ่ยฯ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.3  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านพัสดุ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นำงศุภลักษณ์  ศักดิ์ค ำดวง 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1662 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินได้  5  ข้อ ค่ำคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง  เงินรำยได้) ของหน่วยงำน 
2 มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง   
3 มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง  เงินรำยได้) ของหน่วยงำน                     
4 มีกำรด ำเนินงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  
5 มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนพสัด ุ

4.20 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพัสดุ  ดังนี้ 
1.  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง  เงนิรำยได)้ ของหน่วยงำน  โดยมกีำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  ปีงบประมำณ พ.ศ.  2565  ผ่ำนกำรอนุมัติจำกรองอธกิำรบดี  (เอกสารหมายเลข 3.1.3-1) 
2.  มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมกระบวนกำร ระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบและกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจตำมขั้นตอน  และสง่เอกสำรเบิกจ่ำยเงินไปยังกองคลังและพสัดุเพื่อด ำเนินกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนเอกสำรก่อนกำรเบิกจ่ำยเงิน  (เอกสารหมายเลข 3.1.3-2) 
3.  มีกำรรำยงำนผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง  เงนิรำยได)้ ของหน่วยงำน  โดยรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อ
อธิกำรบดี  (ผ่ำนกองคลังและพสัดุ)  ตำมแบบฟอร์มของมหำวทิยำลัย (เอกสารหมายเลข 3.1.3-3) 
4.  มีกำรด ำเนินงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี โดยมหำวิทยำลยัได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของกองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข 3.1.3-4) 
5.  มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  (เอกสารหมายเลข 3.1.3-5) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจำ้งพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิ 
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2.  มีระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของกรมบัญชีกลำงเพื่อใช้ในกำรด ำเนนิงำน 
3.  มีระบบพัสดุของมหำวิทยำลยัเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน 
4.  มีกองคลังและพัสดุท ำหน้ำทีต่รวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.3-1 แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ของหน่วยงำน 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.3-2 ตัวอย่ำงเอกสำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของหน่วยงำน 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.3-3 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจำ้ง ปงีบประมำณ  พ.ศ.  2565  ของหน่วยงำน   
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.3-4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.3-5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดปุระจ ำปี  พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.4  ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นำงนัยนำ  ดรชัย 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1663 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินได้  5  ข้อ  ค่ำคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคล 
2 มีกำรประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเวียนประกำศ/กฎ/ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนและข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคลให้ทุกส่วนงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติ 
3 มีกำรตรวจสอบ ติดตำม กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรในหน่วยงำน 
4 มีกำรตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลด้ำนบุคคลให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน 
5 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคล  รำยปี / เดือน   

เสนอผู้บริหำร และจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
. 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.4  ระดับควำมส ำเร็จกำรบรหิำรจัดกำรด้ำน
บริหำรงำนบุคคล 

4.20 5 5.0000 0.2083 

. 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กองทะเบียนและประมวลผล มกีำรด ำเนินกำร  ตัวชี้วัด 3.1.4  ระดับควำมส ำเร็จกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  
 
1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรกองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  
2565  (เอกสารหมายเลข  3.1.4-1-1) และจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคล ปงีบประมำณ พ.ศ. 2565  
(เอกสารหมายเลข  3.1.4-1-2)   
 
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเวียนประกำศ/กฎ/ระเบียบ ขอ้บังคับ ขั้นตอนและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
บริหำรบุคคลให้ทุกส่วนงำนได้รบัทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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     2.1 แจ้งนโยบำยของส ำนักงำนอธิกำรบดี เร่ือง นโยบำยในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ในครำวประชุมกองทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 (เอกสารหมายเลข  3.1.4-2-1) 
     2.2  ออกประกำศกองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เร่ือง แนวปฏิบตัิภำยในส ำนักงำนกองทะเบียน
และประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประกำศ ณ วนัที่ 16 มิถุนำยน 2565 และประชำสมัพันธ์ให้บุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนได้ทรำบ และประชำสัมพนัธ์ผำ่นเวบ็ไซต์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th/th 
(เอกสารหมายเลข  3.1.4-2-2) 
 
3.  มีกำรตรวจสอบ  ติดตำม  กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรในหน่วยงำน  ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 กองทะเบียนและ
ประมวลผล  มีกำรตรวจสอบ  ติดตำม  กำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรและสรุปรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำของบุคลำกร 
ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน   (เอกสารหมายเลข  3.1.4-3)   
 
4.  มีกำรตรวจสอบ  ปรับปรุง  และแก้ไขข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคลให้มีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน  (เอกสารหมายเลข  3.1.4-4) 
 
5.  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคลรำยปี / เดือน  เสนอผู้บริหำร และ
จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรบุคคลรำยปี/ เดือน  เสนอผูบ้ริหำรผู้บริหำรหน่วยงำน (เอกสารหมายเลข  3.1.4-5-1)  และจัดส่ง
ข้อมูลให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  (เอกสารหมายเลข  3.1.4-5-2) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีระเบียบข้อบังคับ  ประกำศของมหำวิทยำลัย  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนนิงำน 
2.  มีกำรออกประกำศ  เร่ือง  แนวปฏิบัติภำยในส ำนักงำนกองทะเบียนและประมวลผล   
3.  มหำวิทยำลัยสนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะที่ก ำหนด  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-1-1 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-1-2 แผนพัฒนำบุคลำกรกองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-2-1  รำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ 1.2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-2-2  ประชำสัมพนัธ์ประกำศแนวปฏบิัติของกองทะเบียนและประมวลผลฯ 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-3  รำยงำนสรุปผลกำรเข้ำร่วมอบรมฯ และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-4  รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อมูลบุคลำกรให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน 

http://regpr.msu.ac.th/th
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-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-5-1  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนบริหำรบุคคลฯ ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.4-5-2  รำยงำนผลและจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ความสามารถด้าน IT 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นำงนัยนำ  ดรชัย 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1663 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
บุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน  IT  ร้อยละ  100  ค่ำคะแนนทีไ่ด้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 55 60 65 70  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.5 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน IT 

4.20 100   5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด  3.1.5 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน IT  ในปีงบประมำณ  2565   
กองทะเบียนและประมวลผล  มีบุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน  IT จ ำนวน 4 หลักสูตร รวมจ ำนวน 27 คน  
จำกบุคลำกรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล ทั้งหมดจ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข  3.1.5-1)  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
1.  มีบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ เป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักสูตรที่หนว่ยงำนก ำหนด 
2.  มีสถำนที่และอุปกรณ์  ที่พร้อมส ำหรับกำรฝึกอบรมแก่บุคลำกร  (ส ำนักคอมพิวเตอร์) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.5-1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ โครงกำร/ กิจกรรมฯ 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.6 ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้ด้าน IT ไปใช้ในการปฏบิัติงาน   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นำงนัยนำ  ดรชัย 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1663 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
ร้อยละของบุคลำกรที่น ำควำมรูด้้ำน IT ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำน  ร้อยละ  100  ค่ำคะแนนทีไ่ด้  5 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
50 52 53 54 55  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.6  ร้อยละของบุคลำกรที่น ำควำมรู้ด้ำน IT 
ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิำน   

4.20 100 5.0000 0.2083 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผล  มีกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัด  3.1.6  ร้อยละของบุคลำกรที่ทดสอบผำ่นควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน  IT  
ดังนี ้
1.  ในปีงบประมำณ  2565  กองทะเบียนและประมวลผล  มบีุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน  IT จ ำนวน 4 
หลักสูตร รวมจ ำนวน 27 คน จำกบุคลำกรสงักัดกองทะเบียนและประมวลผล ทั้งหมดจ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2.  มีบุคลำกรที่น ำควำมรู้ด้ำนเข้ำอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้น  IT จ ำนวน 4 หลักสูตร รวมจ ำนวน 27 คน  
จำกบุคลำกรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล ทั้งหมดจ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข  3.1.6-1) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
1.  มีบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ เป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักสูตรที่หนว่ยงำนก ำหนด 
2.  มีสถำนที่และอุปกรณ์  ที่พร้อมส ำหรับกำรฝึกอบรมแก่บุคลำกร  (ส ำนักคอมพิวเตอร์) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.6-1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ กิจกรรมฯ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  กองทะเบียนและประมวลผล              
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                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                     (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1.7 จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
นำงนัยนำ  ดรชัย 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1663 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  27  คนร้อยละ  100  ค่ำคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
46 47 48 49 50  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.7 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ 
ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

4.20 100 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผล มกีำรด ำเนินกำร  ตัวชี้วัด :  3.1.7 จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำอบรมควำมรู้ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  
มีกำรด ำเนินกำร ดงันี ้
1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีบุคลำกรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล เข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี ้
     1.1 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะภำษำอังกฤษพืน้ฐำนหัวข้อ “หลักกำรแปลอย่ำงถูกวิธี” เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 
2565  โดยมีบุคลำกรเข้ำรับอบรมในรูปแบบออนไลน์ จ ำนวน 27 คน  
     1.2  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนอธกิำรบดี เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 
2565 จ ำนวน 9 คน  
2.  มีบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำที่  2  ของบุคลำกรสังกดักองทะเบียนและประมวลผล  
ที่ผ่ำนกำรอบรมจ ำนวน  27  คน  จำกบุคลำกรทั้งหมดจ ำนวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  (เอกสารหมายเลข  3.1.7-1) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
1.  มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและด ำเนนิกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนนุ  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565   
2.  ผู้บริหำรหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญและสนบัสนุนให้บุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
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ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
-เอกสำรหมำยเลข  3.1.7-1  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน             
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                                                                                                                      (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                      (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.8 ระดับความส าเร็จการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำยศุภเกียรติ  ค ำเจริญ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1665 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน 5 ขั้นตอน ค่ำคะแนนที่ได้ 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
2 มีวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง 
3 มีจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสีย่งส ำหรับควำมเสี่ยงในระดบัสงูและสูงมำกและกำรบันทึกกำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในระบบบริกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
4 มีกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในในระบบบริหำรควำมเสี่ยง      

(https://rms.msu.ac.th/e-risk/) ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
5 มีกำรรำยงำนผู้บริหำรและมหำวิทยำลัย  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
3.1.8 ระดับควำมส ำเร็จกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
และระบบกำรควบคุมภำยใน 

4.20 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
1. กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โดยมีผู้บริหำรระดบัสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบและบุคลำกรในหน่วยงำนร่วมเป็นคณะกรรมกำร  ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 (เอกสารหมายเลข 
3.1.8-1-1) 
2. กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสีย่ง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงครบ 6 ด้ำน  ตำมบริบท
ของหน่วยงำน โดยมีกำรจัดท ำ  ERM  1  :  กำรรำยงำนสภำพแวดล้อมกำรบริหำรงำนหน่วยงำน  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 (เอกสารหมายเลข 3.1.8-2-2)  ERM  2  :  กำรรำยงำนกำรวิเครำะห์/ประเมิน
ควำมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  ชื่อหน่วยงำน  กองทะเบียนและประมวลผล  ณ  วนัที่  8  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2565  
(เอกสารหมายเลข 3.1.8-2-3)   
3. กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และจัดล ำดบัควำมเสี่ยงที่ได้จำก  
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กำรวิเครำะห์ในข้อ 2 พร้อมทั้งจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มรีะดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน โดยมีกำรจัดท ำ 
ERM  3  :  แผนบริหำรควำมเสีย่ง  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2565  ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด  (เอกสารหมายเลข 3.1.8-3-1)   ERM 4  :  ติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง งวดก่อน 
กองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2564  โดยด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด (เอกสารหมายเลข 
3.1.8-2-1)   
4. กองทะเบียนและประมวลผล ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565  
จำกผลกำรประเมินดังกลำ่วเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของกองทะเบียนและประมวลผลส ำหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2565 เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมที่มีควำมเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรควบคุมภำยใน และไม่พบจดุอ่อน 
ที่มีนัยส ำคัญในดำ้นกำรด ำเนินงำนของกองทะเบียนและประมวลผล   โดยมีกำรจัดท ำ  ERM  5  :  กำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนกิจกรรม/โครงกำร ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2565  
รอบ  6  9  12  เดือน  ในระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย (มีกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยในในระบบบริหำรควำมเสี่ยง (https://rms.msu.ac.th/e-risk/) (เอกสารหมายเลข 3.1.8-3-2) (เอกสาร
หมายเลข 3.1.8-3-3)  (เอกสารหมายเลข 3.1.8-3-4)    ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง (ERM 3) อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง  กองทะเบยีนและประมวลผล ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับปี
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยำยน  พ.ศ. 2565 จำกผลกำรประเมินดังกลำ่วเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของกองทะเบียนและประมวลผล
ส ำหรับปสีิ้นสดุวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมที่มีควำมเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ของกำร
ควบคุมภำยใน และไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยส ำคัญในด้ำนกำรด ำเนนิงำนของกองทะเบียนและประมวลผล 
5. จัดท ำรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
กองทะเบียนและประมวลผล จดัส่งให้กับส ำนักตรวจสอบภำยในจ ำนวน 1 เล่ม และจัดส่งบทสรุปผู้บริหำรให้กับกองแผนงำน 
จ ำนวน 1 เล่ม (เอกสารหมายเลข 3.1.8-5-1) (เอกสารหมายเลข 3.1.8-5-2) (เอกสารหมายเลข 3.1.8-5-3) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. กำรให้ควำมร่วมมือจำกบุคลำกรกองทะเบียน, คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. กำรก ำกับติดตำมของผู้บงัคับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ควำมรับผิดชอบของผู้รบัผิดชอบตัวชี้วดั 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-1-1 ค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคมุภำยใน 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-2-1 ERM4_แบบติดตำมผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-2-2 ERM1_กองทะเบียนและประมวลผล 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-2-3 ERM2_กองทะเบียนและประมวลผล 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-3-1 ERM3_กองทะเบียนและประมวลผล 2565 
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-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-3-2 ERM5_กองทะเบียนและประมวลผล 6 เดือน 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-3-3 ERM5_กองทะเบียนและประมวลผล 9 เดือน 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-3-4 ERM5_กองทะเบียนและประมวลผล 12 เดือน 2565 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-5-1 หนังสือน ำส่งรำยงำน 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-5-2 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์ 2565 (Scan มีลำยเซ็น) 
-เอกสำรหมำยเลข 3.1.8-5-3 รำยงำนผูบ้ริหำร กองทะเบียน 2565 ส่งกองแผนงำน 
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                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                      (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1  จ านวนระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือไดร้ับการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำยอภิชัย ชำญศิริรัตนำ 

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1687 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 4 ระบบ ค่ำคะแนนทีไ่ด้ 5   
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1 ไม่มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบ 
2 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  1  ระบบ 
3 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  2  ระบบ 
4 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  3  ระบบ 
5 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  4  ระบบ  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

3.2.1  จ ำนวนระบบสำรสนเทศ ที่พัฒนำหรือ
ได้รับกำรปรบัปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 

4.20 4 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้บริกำรตั้งแต่นิสิตเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมจนกระทั่งนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ ครอบคลุมผู้รับบรกิำรทุกกลุ่ม  ประกอบด้วย  นสิติ  เจ้ำหน้ำที่  คณำจำรย์  
ผู้ปกครอง  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั กองทะเบียนและประมวลผล มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงดำ้นวชิำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของ
ผู้รับบริกำร  ในปีงบประมำณ  2565  ได้มีกำรพัฒนำระบบ  คลังหน่วยกิต  เพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)  และเป็นนโยบำยของทำงมหำวิทยำลัยฯ  จงึได้มีแนวคิดในกำรพัฒนำ 
ระบบคลงัหน่วยกิต  เมื่อกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ 2019  ทำงกองทะเบียนจึงได้มีกำรพฒันำระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อนิสิตในกำรใช้บริกำรในกำรยื่นค ำร้องต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ เปน็กำรพัฒนำระบบ 
ขึ้นใหม่  จำกนโยบำยจำกกระทรวงฯ  ได้เชิญชวนให้มหำวิทยำลัย  เข้ำร่วมโครงกำร Digital Transcript  เพื่อลดขั้นตอนกำร
ตรวจสอบวุฒิทำงกำรศึกษำ  จึงได้มีกำรกำรพัฒนำระบบขอเอกสำรส่วนขอเอกสำร Digital Transcript และระบบติดตำม 
ได้มีกำรปรับปรุงระบบเพิ่มส่วนของนิสิตที่เกรดต่ ำกว่ำ  2.00  เพื่อให้แนวโน้มของกำรเรียนของนิสิต  เปน็กำรปรับปรุงระบบ 
จึงได้มีกำรปฏบิัติงำนดงันี ้



62 
1. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  ในเล่มแผนปฏบิัติรำชกำรหน้ำที่  36  (เอกสารหมายเลข  
3.2.1-1) 
2. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบดังต่อไปนี้ 
     2.1  ระบบคลังหน่วยกิต  (Credit Bank)  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-2.1) 
     2.2  ระบบขอเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบ Transcript Digital (DT)  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-2.2) 
     2.3  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-2.3) 
     2.4  ระบบติดตำมผลกำรเรียน  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-2.4) 
3.  มีผลกำรประเมินกำรใช้ระบบสำรสนเทศ  ดังต่อไปนี้ 
     3.1  ระบบคลังหน่วยกิต  (Credit Bank)  ยังไม่มีการประเมินจากผู้ใช้งานเนื่องจากยังไม่มีการผู้สมัครในระบบ 
     3.2  ระบบขอเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบ Transcript Digital (DT)  มีผลควำมพึงพอใจอยู่ที่ 4.44  ระดับมำก  
(เอกสารหมายเลข  3.2.1-3.1) 
     3.3  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  มีผลควำมพึงพอใจอยู่ที่ 4.37 ในระดับมำก  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-3.2) 
     3.4  ระบบติดตำมผลกำรเรียน  มีผลควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.58 ระดับมำก  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-3.3) 
4.  มีกำรรำยงำนที่ในประชุมกองทะเบียนและประมวลผลในวนัที่  16  กันยำยน  2565  ณ  ห้องประชุมกองทะเบียน   
คร้ังที่ 3/2565  (เอกสารหมายเลข  3.2.1-4) 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. มีระบบฐำนข้อมูลระบบทะเบียนเรียน  เพื่อช่วยบริหำรจัดกำรระบบอ่ืน ๆ ที่พัฒนำเพิ่มเติม 
2. มีระเบียบข้อบังคับหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติทีช่ัดเจน   
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ระยะเวลำในกำรพฒันำหรือปรับปรุง 
2. มีกำรปรับปรุงตำมผู้ใช้งำนให้สะดวกและใช้งำนง่ำยขึน้ 
แนวทางแก้ไข : 
มีกำรประชุมกำรใชง้ำนแต่ละระบบบ่อยครั้ง  เพื่อท ำควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-1  มีกำรก ำหนดผู้รับผดิชอบในกำรปรับปรุงแก้ไขระบบสำรสนเทศ  ในเล่มแผนปฏบิัติรำชกำร 
หน้ำที่  36 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-2.1  ระบบคลงัหน่วยกิต  (Credit Bank) 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-2.2  ระบบขอเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบ Transcript Digital (DT)   
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-2.3  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-2.4  ระบบติดตำมผลกำรเรียน 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-3.1  ระบบขอเอกสำรทำงกำรศึกษำแบบ Transcript Digital (DT)  มีผลควำมพงึพอใจอยู่ที่ 4.44  
ระดับมำก 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-3.2  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  มีผลควำมพงึพอใจอยู่ที่ 4.37 ในระดับมำก   
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-3.3  ระบบติดตำมผลกำรเรียน  มีผลควำมพึงพอใจอยู่ที่ 3.58 ระดับมำก 
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-เอกสำรหมำยเลข  3.2.1-4    มีกำรรำยงำนที่ในประชุมกองทะเบียนและประมวลผล คร้ังที่ 3/2565 ในวันที่  16  กันยำยน   
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                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                      (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.2  จ านวนข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้มีความถูกต้องและเปน็ปัจจุบัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
นำยวรพจน์ วัตถุสนิธ ์

โทรศัพท์ : 1699 โทรศัพท์ : 1680 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  5  ข้อมูลสำรสนเทศ ค่ำคะแนนที่ได ้5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  1  ข้อมูลสำรสนเทศ 
2 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  2  ข้อมูลสำรสนเทศ 
3 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  3  ข้อมูลสำรสนเทศ 
4 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  4  ข้อมูลสำรสนเทศ 
5 มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง  5  ข้อมูลสำรสนเทศ  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
3.2.2  จ ำนวนข้อมูลสำรสนเทศที่พัฒนำหรือ
ปรับปรุงให้มีควำมถูกต้องและเป็นปจัจุบนั 

4.20 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
กองทะเบียนและประมวลผล  เป็นหน่วยงำนสนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้บริกำรตั้งแต่นิสิตเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมจนกระทั่งนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำ ครอบคลุมผู้รับบรกิำรทุกกลุ่ม  ประกอบด้วย  นสิติ  เจ้ำหน้ำที่  คณำจำรย์  
ผู้ปกครอง  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั กองทะเบียนและประมวลผล มีกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงดำ้นวชิำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของ
ผู้รับบริกำร  ในปีงบประมำณ  2565  ได้มีกำรพัฒนำรปรบัปรงุข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมถูกต้องเป็นปัจจบุัน มีกำรปฏิบัตงิำน
ดังนี ้
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร  (เอกสารหมายเลข  3.2.2-1) 
2. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบดังต่อไปนี้ 

2.1 รำยงำนสถิติกำรข้ึนทะเบียนนิสติใหม่   (เอกสารหมายเลข  3.2.2-2-1) 
2.2 รำยงำนสถิตกำรข้ึนทะเบียนบณัฑิต   (เอกสารหมายเลข  3.2.2-2-2) 
2.3 รำยงำนสถิติรูปแบบกรำฟส ำหรับผู้บริหำรในระบบบริกำรกำรศึกษำ(reg)  (เอกสารหมายเลข  3.2.2-2-3) 

     2.4 รำยงำนรำยงำนสถิติรูปแบบกรำฟส ำหรับผูบ้ริหำรใน mobile application(MSUREG) 
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(เอกสารหมายเลข 3.2.2-2-4) 
     2.5 รำยงำนสถิติกำรขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ(Digital Transcript)   (เอกสารหมายเลข  3.2.2-2-5) 
3.  มีกำรรำยงำนที่ในประชุมกองทะเบียนและประมวลผลในวนัที่  16  กันยำยน  2565  ณ  ห้องประชุมกองทะเบียน   
คร้ังที่ 3/2565  (เอกสารหมายเลข  3.2.2-3) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. มีข้อมูลในฐำนข้อมูลระบบทะเบียนเรียน  ช่วยให้ลดกระบวนกำรในกำรเก็บข้อมูล 
2. มีเครื่องมือที่ช่วยในกำรพัฒนำ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. ระยะเวลำในกำรพฒันำหรือปรับปรุง 
2. กำรปรับปรุงตำมผู้ใช้งำนที่มคีวำมต้องกำรหลำกหลำยรปูแบบ 
แนวทางแก้ไข : 
มีกำรประชุมเพื่อหำรือกำรแสดงข้อมูลสถิติต่ำงๆ 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-1  แผนปฏบิัติรำชกำร2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-2-1  รำยงำนสถิติกำรข้ึนทะเบียนนิสติใหม่ 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-2-2  รำยงำนสถิตกำรข้ึนทะเบียนบณัฑิต 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-2-3  รำยงำนสถิติรูปแบบกรำฟส ำหรับผู้บริหำรในระบบบริกำรกำรศึกษำ(reg) 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-2-4  รำยงำนรำยงำนสถิติรูปแบบกรำฟส ำหรับผู้บริหำรใน mobile application(MSUREG) 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-2-5  รำยงำนสถิติกำรขอเอกสำรส ำคญัทำงกำรศึกษำ(Digital Transcript) 
-เอกสำรหมำยเลข  3.2.2-3  มีกำรรำยงำนที่ในประชุมกองทะเบียนและประมวลผล คร้ังที่ 3/2565 ในวันที่  16  กันยำยน  
2565   
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                                                                                                                     (    ) รอบ 6 เดือน 
                                                                                                                      (    ) รอบ 9 เดือน 

 () รอบ 12 เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.3.1   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
นำงเสำวลักษณ์  รัตนะปัญญำ 
นำงเพชรปำณี  ตรสีุทธิวงษำ 
นำงนัยนำ  ดรชัย 

โทรศัพท์ :  1699 โทรศัพท์ :  1673 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
มีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินได้  5  ข้อ  ค่ำคะแนนที่ได้  5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 มีกำรจัดทท ำนโยบำยกำรให้บริกำร และมีขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน   
2 มีกำรสื่อสำรนโยบำยเก่ียวกับเร่ืองกำรให้บริกำร/กำรพัฒนำบุคลิกภำพ/กำรแต่งกำย 

ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ 
3 บุคลำกรสำยสนับสนุนแต่งกำยสุภำพและใส่ผ้ำไทยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
4 มีผลประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 4.00 ขึ้นไป 
5 มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรรับทรำบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

3.3.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพของบุคลำกรสำยสนบัสนนุ 

4.20 5 5.0000 0.2083 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
กองทะเบียนและประมวลผลมีกำรด ำเนินกำร  ตัวชี้วัด 3.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำบุคลิกภำพของบุคลำกร 
สำยสนับสนนุ  มีกำรด ำเนนิกำรดังนี้ 
1. มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรให้บริกำรและมีขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
     1.1  มีนโยบำยของส ำนักงำนอธิกำรบดี เร่ือง นโยบำยในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยแจ้งนโยบำยให้บุคลำกรทรำบ ในครำวประชุมกองทะเบียน 
และประมวลผล คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 (เอกสารหมายเลข  3.3.1-1-1) 
     1.2  มีขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยประชำสัมพันธ์และแจง้ขั้นตอนกำรให้บริกำรผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ
และเว็บไซต์ กองทะเบียนและประมวลผล (เอกสารหมายเลข  3.3.1-1-2) 
2. มีนโยบำยกำรให้บริกำรและแนวปฏิบัติของกองทะเบยีนและประมวลผล โดยออกประกำศกองทะเบียนและประมวลผล 
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มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม เรื่อง แนวปฏิบัติภำยในส ำนักงำนกองทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ประกำศ 
ณ วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 (เอกสารหมายเลข  3.3.1-2-1) โดยแบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น 5 ดำ้น ประกอบด้วย กำรมำปฏิบัติ
รำชกำร กำรลำ  กำรแต่งกำย กำรให้บริกำร และกำรมำปฏบิัตหิน้ำที่และประชำสัมพันธผ์่ำนเว็บไซต์กองทะเบยีนและ
ประมวลผล (เอกสารหมายเลข 3.3.1-2-2)  
3.  บุคลำกรสำยสนบัสนนุแต่งกำยสุภำพและใสผ่้ำไทยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  โดยบุคลำกรแต่งกำยด้วยผำ้ไทยหรือ 
ผำ้พื้นเมืองตำมแนวปฏิบัติภำยในส ำนักงำนกองทะเบียนและประมวลผล (ข้อ 3.2) ที่ก ำหนดให้บุคลำกรแต่งกำยดว้ยผำ้ไทย
หรือผ้ำพื้นเมือง ในวันอังคำรและวันศุกร์ด้วยผำ้ไทยหรือผ้ำพืน้เมือง และสวมใส่เสื้ออัตลักษณ์ของกองทะเบียนและประมวลผล 
ในวันพุธ (เอกสารหมายเลข  3.3.1-3) 
4. มีผลประเมินควำมพึงพอใจตอ่กำรให้บริกำรของหน่วยงำน 4.00 ขึ้นไป โดยกองทะเบยีนและประมวลผล มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินควำมพงึพอใจ/ ควำมไม่พึงพอใจในกำรให้บริกำรของกองทะเบียนและประมวลผล ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม ประจ ำปีงบประมำณ 2565  ซึ่งผลกำรประเมินโดยภำพรวมมีระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมำก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ 4.82 หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.40 และไม่มีผู้รับบรกิำรประเมินควำมไม่พึงพอใจตอ่กำรให้บริกำรของกองทะเบียน
และประมวลผล (เอกสารหมายเลข  3.3.1-4) 
5.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผูบ้ริหำร  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  ตัวชี้วัด  3.3.1  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
ของบุคลำกรสำยสนบัสนุน (หนว่ยงำนมีมำตรฐำนกำรแต่งกำยและมีกำรปฏิบตัิอย่ำงต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน)   
โดยมีผลกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินได้  5  ข้อ  ค่ำคะแนนทีไ่ด้  5  (เอกสารหมายเลข  3.3.1-5) 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1.  มีระเบียบข้อบังคับ  ประกำศของมหำวิทยำลัย  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนนิงำน 
2.  บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยระดบัมหำวิทยำลัย และระดับหนว่ยงำนที่ก ำหนด       
3.  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนนุกำรด ำเนนิงำน  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
ไม่มี 
แนวทางแก้ไข :   
ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง :  
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-1-1  รำยงำนกำรประชุม คร้ังที่ 1.2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-1-2  กำรประชำสัมพนัธ์ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-2-2  ประกำศแนวปฏิบัติของกองทะเบียนและประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-2-1  ประกำศแนวปฏิบัติของกองทะเบียนและประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-2-2  กำรประชำสัมพนัธ์แนวปฏิบัติของกองทะเบียนและประมวลผล 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-1-3  กำรแต่งกำยของบุคลำกรด้วยผำ้ไทยหรือผ้ำพื้นเมืองและเสื้ออัตลักษณ ์
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-4  รำยงำนผลกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
-เอกสำรหมำยเลข  3.3.1-5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บรหิำร 
 


