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ติดตาม ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม 56
ระดับปร�ญญาตร�
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กําหนดการจดทะเบียนรายว�ชาและชําระคาธรรมเนียม
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โดยระบบจดทะเบียนจะเร��มในเวลา 9.00 น.ในวันแรกของแตละรุน
และปด ระบบในเวลา 22.30 น. ของแตละรุน
ทาง www.reg.tu.ac.th / เขาสูระบบ
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Modern

3 ประสาน กับ
คน การบร�หารจัดการ และกายภาพ

Accuracy
5 level

Smart

สะดวก รวดเร็ว หลากหลายชองทาง
ผูรับบร�การเลือกได

Smile

การใหบร�การอยางมีความสุข ไปพรอมกับ
การสื่อสารกับเคร�อขาย

M

odern
 3 ประสาน กับ คน การบร�หารจัดการ และกายภาพ
ในการวางแผนการดําเนินงาน ภายใต MASS STRATEGY เรากําหนดทิศทางตั้งแต ป 2556 – 2558
เร�่มดวยกองหนาอยาง Modern : มุงเนนการพัฒนา 3 ดาน คือ คน กายภาพ การบร�หารจัดการ ในสวน
ของการศึกษาดูงาน ตองมีการเปร�ยบเทียบกับหนวยงานอื่นดวยวามีความแตกตางกันอยางไร ผลแหงการศึกษา
เปร�ยบเทียบกับหนวยงานอื่นมีทั้งหมด 5 ระดับ ตามกําหนดเกณฑที่ได ไว สําหรับในสวนของการพัฒนาคน ทาง
มหาว�ทยาลัยกําหนดใหแสดงผลการเขารวมพัฒนาความรู จํานวน 12 ชม./คน/ป ซ�่งถือวาเปนการวัดเช�งปร�มาณ
เทานั้น แตสํานักทะเบียนฯ มุงแสดงผลงานในเช�งคุณภาพดวย

ดังนั้น จึงกำาหนดให้แต่ละคนต้องตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเองว่าภายใต้งานที่รับผิดชอบ ต้องมีทักษะเรื่องใดที่ต้องพัฒนา
เพิ่มเติมบ้าง โดยแต่ละคนต้องมีสมุดพกของตนเอง ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการบริการงานทะเบียน หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรอบรมความพร้อมทางด้านการบริหาร หลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และหลักสูตรเพื่อทำาผลงานทางวิชาการ

A

ccuracy
 5 level
Accuracy มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบใหม โดยเน น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ เนื่องจากการพัฒนาดาน Accuracy ที่ยังไมเปนรูปธรรมชัดเจนเทาที่ควร ดังนั้น
จ�งมีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน 5 ระดับ เพื่อใชวัดระดับความสําเร็จในการปองกันความผิดพลาด

โดยกำาหนดหัวข้อตัวชี้วัดคือ “การอนุมัติปริญญา” ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์กลาง สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับตัวชี้วัด
อื่นๆ ได้ ได้แก่
1) มี ก ารทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
จัดทำา Checklist และมีการประชุมร่วมกันก่อนการ
ปฏิบัติงาน
2) มี ก ารตรวจติ ด ตาม (Audit) ในการ
ปฏิบัติงาน “การอนุมัติปริญญา” ตลอดกระบวนการ
3) มีการจัดเก็บสถิติ ลักษณะความเสี่ยง
พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำานวย
การเป็นประจำาทุกเดือน
4) นำาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้จากกาประชุม
สถิติต่างๆ รวมถึงการมองภาพอนาคต มารวบรวม
และวิเคราะห์จัดทำา QC Tools เป็นการวางแผน
กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเชิงปองกันหรือเชิงรุก
เพื่อปองกันหรือแก้ไขปญหา
5) ดำาเนินการทั้ง 4 ข้อ และไม่เกิดความ
ผิดพลาดใน “การอนุมัติปริญญา” หรือ ได้รับการ
ชมเชย
หัวใจสำาคัญคือ การปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการวัดระดับความสำาเร็จ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามข้อมูลข้างต้น โดยมี
การแสดงผลการทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ การอนุมัติปริญญา ถอนชื่อคะแนนตำ่า ใบรับรองทางการศึกษา และการประกาศผลการศึกษา
สำาหรับ 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องหลัก ส่วนอีก 2 เรื่องดึงมาจากกลยุทธ์ Smart ที่เน้นในของเรื่องเวลา ที่ต้องการ Benchmark กับหน่วยงานอื่น

S

mart
 Smart สะดวก รวดเร็ว หลากหลายชองทาง
ผูรับบร�การเลือกได
Smart มี 3 หมุดหลัก ไดแก รวดเร็ว ทันสมัย การใหบร�การตางๆ เปนไปตาม (Service Level Agreement :
S.L.A.) สะดวก หลากหลายชองทาง โดยมีจํานวนผู ใชงานในชองทางตางๆ เพิ่มมากข�้น และสารสนเทศหลากหลายมุม
มอง ผูรับบร�การเลือกใชไดเอง เชน โครงการ TU REG e-journal

สำานักทะเบียนฯ มีช่องทางในการบริการที่หลากหลาย ดังนั้นสิ่งที่จำาเป็นต้องดำาเนินการ คือ การกำาหนดเปาหมายของ
ผู้ใช้บริการในแต่ละช่องทาง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กัน เนื่องจากหากมีการเปดช่องทางการให้บริการใหม่โดยใช้งบประมาณสูง แต่
กลับไม่มีผู้เข้าใช้บริการหรือใช้บริการน้อย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไป ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาถึงปริมาณของ
ผู้เข้าใช้งานในช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงการให้บริการบางประเภท ที่ต้องมีการกำาหนด (Service Level
Agreement : S.L.A.) เพื่อวัดเวลาในการให้บริการ ว่าเป็นไปตามที่กำาหนดหรือไม่ ซึ่งได้มีการกำาหนดไว้ 2 เรื่อง คือ
การประกาศผลการศึกษาและใบรับรอง โดยมีส่วนสัมพันธ์กับการ Benchmark ในด้านกลยุทธ์ Modern เนื่องจากการให้บริการ
ของสำานักทะเบียนฯ ต้องมีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกัน
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 Smile การใหบร�การอยางมีความสุข ไปพรอมกับการสื่อสาร
กับเคร�อขาย
สิ่งที่องคกรตองการมากที่สุด คือ ความสุขของคนทํางาน Smile มี 2 หมุดหลัก ไดแก มีความสุข ใส ใจ
รวมใจ ใหบร�การตลอดเวลา เมื่อคนทํางานมีความสุข ผูรับบร�การสุขยิ่งกวา และ ประชาคม มธ. เคร�อขายทางการ
ศึกษารับรูขาวสาร ภาพลักษณของสํานักทะเบียนฯ เชน โครงการพี่ชวนนองมาเร�ยนธรรมศาสตร โครงการ
Road Show ซ�่งจะเนนการทํางานในรูปแบบ Co-Creator ซ�่งประกอบดวยเคร�อขาย คลอบคลุม Streak holder
ตอบสนอง อัตลักษณขององคกร ในการรวมคิดรวมสราง

อย่างไรก็ดี เปาหมายหลักของ Smile มุ่งเน้นการพัฒนา 2 ด้าน คือ จากบุคคลภายนอก ได้แก่ ผลการรับรู้ข่าวสารภาพ
ลั ก ษณ์ ข องสำ า นั ก ทะเบี ย นฯ และความพึ ง พอใจของผู ้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต ่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสำ า นั ก ทะเบี ย นฯ จากบุ ค คลภายใน
หน่วยงาน
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วันที่ 15 มกราคม 2556 สานใจ...สร้างสุข ประจำ�เดือน
มกราคม 2556 รายงานความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า ง
ปรับปรุงอาคาร สนท. ศูนย์รังสิต
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วันที่ 23 มกราคม 2556 ณ สนท. มธ. ต้อนรับคณะผู้ศึกษา
ดูงาน จาก สำ�นักทะเบียนฯ ม.เกษตรศาสตร์ ณ ห้อง SC
2039 มธ. ศูนย์รังสิต
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำ�นักทะเบียนฯ จัดประชุม
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการบริหาร
จัดการงานของสำ�นักทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 1/56
ณ ห้องผู้อำ�นวยการ สนท. ศูนย์รังสิต
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วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 สานใจ...สร้ า งสุ ข ประจำ �
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จัดพิธีบวงสรวง ก่อนเริ่มก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร สนท. ศูนย์รังสิต
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สำ�นักทะเบียนฯ จัดอบรมระบบ
บริการทางการศึกษา ให้กับอาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์
เอกภาษาอังกฤษ ณ ห้อง SC 2039 มธ. ศูนย์รังสิต
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำ�นักทะเบียนฯ ต้อนรับคณะ
ผู้ศึกษาดูงาน จาก สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้อง SC 2039 มธ. ศูนย์รังสิต
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วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่ อ ง “พั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ยกระดั บ การ
ให้บริการด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมี ดร.มานะ
ชั ย วงศ์ โ รจน์ ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ สสถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต เป็ น
วิทยากร ณ สนท. ศูนย์รังสิต

✔ ปรับกระบวน
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เพ�่อความเปนตนแบบจ
ป 2556 เรามีการทบทวนแผนยุทธศาสตรกันอีกครั้ง
เนื่องจากผลการดําเนินงานหลายดานที่ผานมา และการ
ปรับ MASS ใหเหมาะมากขึ้น
เริ่มตั้งแต...ชวยกันมองกอนวาจะปรับตรงไหน มี
ประเด็นสําคัญอยูหลายประเด็น ที่สําคัญที่สุดเห็นจะเปน การกําหนดขอบเขตหลักกอน แยกดานชัดเจน แตกตางจาก
เดิมที่ M และ S1 คอนขางใกลกัน โดยให M เปนเรื่องในองคกร ตั้งแต คน กายภาพ การบริหารจัด A เนนที่กระบวน
ไมไดมองที่ ใครผิด ใครถูก S1 จัดการเรื่องงานบริการทั้งหมดในชวงที่เปนนักศึกษา จนถึงศิษยเกา และ S2 พุงเปาไป
สองจุด คือ คนในองคกร กับ การรับรูขาวสารตางๆ โดยเฉพาะกลุมที่สนใจเขาศึกษา
จากนั้น... เมื่อไดหลักแลว แบงกลุมออกเปน สี่เสา เหมือนเดิม แยกกันไปคิด ไปเติมรายละเอียด สุดทาย
กลับมาสรุปรวมกัน จึงได ภาพใหม อยางที่ทานเห็น ในหนาขาว M-A-S-S
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