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การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบผสมผสาน (Mix Method Research) เกี่ย วกับ การศึก ษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาอุปสรรคของการบริหาร
จัดการงานทะเบียยและวัดผล ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลในเขตภาคเหนือ และ 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ดา้ น
การบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสังเกตุแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant)
การใช้แบบสอบถามซึ่งได้ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานฝ่ าย
ทะเบียนและวัดผล จานวน 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายทะเบียนและวัดผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและ
วัดผล และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับงานด้านทะเบียนและวัดผล จานวน 113 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ พบว่าโดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีเนื่องจากในอดีตการจัดทาใบรับรองหรือใบรายงานผลการศึกษา ต้องใช้บุคลากรในหน่ วยงานจัดพิมพ์
ใบรับรอง หรือใบรายงานผลการศึกษา ความถูกต้อง และความผิดพลาดอาจเกิดขึน้ ได้ และระยะเวลาในการ
จัดทาใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ปั จจุบนั ได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้โดยมีระบบทะเบียนนักศึกษา
คือสามารถเอาข้อมูลระเบียนประวัตทิ ่ปี ้ อนไว้ โดยกาหนดรูปแบบต่างๆ แล้วนามาใช้ เช่นโปรแกรมทา
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ใบรับรอง และใบรายงานผลการศึกษาซึง่ ทาให้สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถลดระยะเวลาการจัดทา และลด
ขัน้ ตอนการให้บริการให้สนั ้ ลงได้
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านสถานที่ พบว่า โดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากปั จจุบนั
งานทะเบียนและสถิตนิ ิสติ ได้พฒ
ั นาระบบงานทะเบียนนักศึกษา มีการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต นิสติ
สามารถเข้าระบบทะเบียนได้ทบ่ี า้ นหรือตามทีต่ ่างๆ จึงทาให้นิสติ ส่วนมากไม่มาติดต่อทีง่ านทะเบียนโดยตรง
จึงทาให้สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการเพียงพอต่อการให้บริการนิสติ และงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จึงทาให้สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการ มีความสะอาด
เป็ นระเบียบ
3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่าโดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
เจ้าหน้าทีม่ กี ารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ อ่อนโยน ยิม้ แย้มแจ่มใส และเป็ น
กันเอง เต็มใจและยินดีให้บริการ ทัง้ นี้เนื่องจาก บุคคลากรของงานทะเบียนทุกคนมีจติ สานึกทีด่ ตี ่อพันธกิจใน
การให้บริการ คือ จะต้องให้บริการด้วยความมีมติ รไมตรี มีความเป็ นกันเอง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และสิง่ ทีบ่ ุคลากรทุกคนในงานทะเบียนและวัดผล จะต้องคานึงถึง คือ จะต้องพยายาม
ทาให้นิสติ มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ หรือสามารถสนองตอบความต้องการของนิสติ มากทีส่ ุด โดยยึดหลักการ
ในการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค สนองตอบความต้องการ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการให้บริการ
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ, งานทะเบียนและวัดผล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ABSTRACT
This research study was a hybrid (Mix Method Research) on education performance
management, registration and measurement, Maha Chulalongkorn University College Northern
Region. The objective of this research were: 1) To study the situation and problems of the
management and registration of measurement at University of Chulalongkorn University College,
Northern Region 2) To study the efficiency of the management of registration and evaluation in the
Northern Region and 3) To develop the managing registration and measurement strategy, University
of King Chulalongkorn College in North Region
The tools used to collect data were empirically participatory, the survey which was
conducted using random sample of specific stakeholders in the management of registration and
evaluation consisted of 5 persons, the Chief Registration and Evaluation, Registration and
Evaluation Officer, then in-depth interviews The sample population of students, staff also employees
who were related to the registration and evaluation of 113 people.
The results showed that 1. Registration and management efficiency measures at Maha
Chulalongkorn University College, Northern Region in the process of serving found that: the overall
performance level was good because in the preparation of the report or certificate studied the need
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for personnel in the agency publishes certificates or the report of the accuracy and errors may occur
and timing for the preparation took at least three days or one week. The students enroll online then
data records could be entered. The various forms and used as certificate program, then reported the
results of the study, which made it convenient and fast. This could reduce the time for preparation
and the steps of providing would be shorter.
2. Performance Management, Registration and Measurement, Maha Chulalongkorn University
College, Northern Region in its place found that the overall performance level was good. Currently
students registration and statistics had developed the registration’s students system with enrollment
on the internet so students could register on the system or the other majority students didn’t
contact registrar directly .
Therefore, there were enough places to provide students services. Registration and measurement,
Maha Chulalongkorn University College, Northern Region was also attended to the Challenged
Cleaning Project it made the campus place be clean and tidy.
3. Registration and management efficiency measured, Maha Chulalongkorn University
College, Northern Region serviced personnel found that the overall performanced was good and
clean, the personnels were dressed modestly, the staff also be courteous, smiling and friendly, they
all be willing and happy to served and worked because, all registration staffs had good conscience
toward its mission of serviced that provided with hospitality, friendly, affectionate amicable helped
each other. All staff at the Registration and Evaluation be reckoned with them, tried to make the
most satisfied students that could meet the needs of most students. The principle of equality had to
be provided with the convenience needs and was ready to serve. It didn’t discriminate providing in
services.
Keywords: Efficiency, Registration and Evaluation, Maha Chulalongkorn University.

บทนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็ นสถานศึกษาสาหรับนิสติ บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนประกอบไปด้วย ระดับ
ปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์และ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย มีนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรม และการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมวิชาการ ให้กบั นิสติ ของมหาวิทยาลัยโดยสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับสถานศึกษาหลายๆ แห่ง อย่างทีท่ ราบกันดีว่า ในแต่ละปี รฐั บาล
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจานวนมากเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการจัดการศึกษา นอกจากนี้รฐั บาล
ยังได้จดั สรรงบประมาณเพื่อการลงทุนให้กบั สถานศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ น
ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 9 ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่ รูใ้ ฝ่ คิด เป็ นผูน้ าด้านจิตใจและปั ญญา มี
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ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพื่อพระพุทธศาสนา รูจ้ กั เสียสละเพื่อส่วนรวม รูเ้ ท่าทันความ
เปลีย่ นแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ
1
จริยธรรม
ในการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึง่ การบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลในแต่ละปี การศึกษานัน้
จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลในอดีตและข้อมูลปั จจุบ ัน ซึ่งจะประกอบด้วย จานวนนิสติ จานวนอาจารย์
จานวนผู้เข้ารับการศึกษา และจานวนผู้สาเร็จการศึกษา โดยผู้บริหารจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการปฏิบตั งิ าน
การวางแผนการปฏิบตั งิ านในอนาคต โดยส่วนใหญ่หน่ วยงานจะต้องนาเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ใ น
การบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลให้เกิดประโยชน์สงู สุด การบริหารจัดการองค์การมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
อยู่ท่ตี ้องการให้บรรลุจุดประสงค์ ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ก็จดั เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่งที่ต้องมีการบริหาร
จัดการงานทะเบียนและวัดผลให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดจากการ
ดาเนินงาน โดยนาเอาข้อมูลจากการปฏิบตั งิ านในอดีตจนถึงปั จจุบนั มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนงาน
และดาเนินงานให้เป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั ง้ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การ
บริการวิชาการแก่สงั คมและการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจะต้องสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับงานทะเบียนและวัดผล ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ทีผ่ ่านมามีการบริหารจัดการงานทะเบียน ตามขอบเขตภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ขณะเดียวกันการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลทีผ่ ่านมา มหาวิทยาลัยได้มกี าร
ปรับระบบการทางานของฝ่ ายทะเบียนโดยการให้กรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ซง่ึ เป็ นระบบใหม่ทบ่ี ุคลากร
ทางการศึกษาต้องศึกษาการใช้งานมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง และงานบางส่วนยังมีการให้บริการในการยื่นคาร้อง
ในการสอบและติดตามเอกสารต่างๆ โดยได้รบั บริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ซึ่งที่ผ่านยังมี
ปั ญหาอีกหลายอย่างในการให้บริก ารแบบฟอร์ม การติด ต่ อประสานงาน การให้ความชัดเจนในการยื่น
เอกสาร และการขอข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานฝ่ ายทะเบียน
ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงได้สนใจศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ เพื่อจะได้ทราบปั ญหาการให้บริการจัดการงาน
ทะเบียนและนาไปพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็ นระบบและพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการบริหารจัดการงานทะเบียนในเขตภาคเหนือ

ขอบเขตการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ทยาลัย วิ ทยาเขตแพร่ ระยะที่ 11 (2555-2559), สานักงานวิทยาเขตแพร่
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การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Method Research) ดังนัน้ จึงมีกลุ่มเป้ าหมาย
คือเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับงานทะเบียนและวัดผลและนิสติ นักศึกษาซึง่ มีทงั ้ พระ ภิกษุ สามเณร
และฆาราวาส ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการวิจยั ครัง้ นี้
การวิจยั ครัง้ นี้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาประกอบไปด้วย สภาพการณ์ของการ
ปฏิบตั งิ านและปั ญหาอุปสรรคเกีย่ วกับงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในเขตภาคเหนือ
3. ขอบเขตด้านสถานที่
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการคัดเลือกพืน้ ทีใ่ นการทาวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะปั ญหาทีใ่ กล้เคียงกัน เพื่อ
จะได้ผลของการวิจยั ที่ชดั เจน ซึง่ ได้คดั เลือก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาเขตแพร่ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
กรอบแนวความคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ

ฝ่ ายทะเบียนและวัดผล

ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การ
ง า น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ วั ด ผ ล ข อ ง
มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ทยาลัยในเขตภาคเหนื อ

นิ ยามศัพท์ในการวิ จยั
ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทาให้เกิดผลความพึงพอใจในการบริหารจัดการงาน
ทะเบียนและวัดผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้กาหนดไว้
งานทะเบี ยนและวัด ผล หมายถึง งานที่เกี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูลทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
การศึกษา
การบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล หมายถึง การสังการ
่
การปฏิบตั งิ านด้านทะเบียนและ
วัดผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัยในเขตภาคเหนื อ หมายถึง วิทยาเขตแพร่ และ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

184

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
แบบสอบถาม
1. ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามตามลักษณะของเนื้อหาที่ต้องการทราบ ผู้วจิ ยั ได้
ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อกาหนดในการสร้างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้กระบวนการประเมินผลการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล จัดทาแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ขน้ึ มา 1 ชุด ฉบับร่างแล้วนาไปให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ ความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทว่ี จิ ยั
แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะดาเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามและแบบสัมภาษณ์ดงั นี้
3. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล จาแนกออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการการบริหารงานจัดการงานฝ่ ายทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
แบบสัมภาษณ์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในเขตภาคเหนือซึง่ มี 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ นาข้อมูลมาเรียบเรียง
2. วิเคราะห์ดว้ ยสถิตสิ งั คมศาสตร์ หาค่า เฉลีย่ และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบผสมผสาน (Mix Method Research) เกี่ย วกับ การศึก ษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขต
ภาคเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาอุปสรรคของการบริหาร
จัดการงานทะเบียยและวัดผล ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลในเขตภาคเหนือ และ 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ดา้ น
การบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสังเกตุแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant)
การใช้แบบสอบถามซึ่งได้ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานฝ่ าย
ทะเบียนและวัดผล จานวน 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายทะเบียนและวัดผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและ
วัดผล และการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับงานด้านทะเบียนและวัดผล จานวน 113 คน
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ผลการวิจยั พบว่า 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ พบว่าโดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีเนื่องจากในอดีตการจัดทาใบรับรองหรือใบรายงานผลการศึกษา ต้องใช้บุคลากรในหน่ วยงานจัดพิมพ์
ใบรับรอง หรือใบรายงานผลการศึกษา ความถูกต้อง และความผิดพลาดอาจเกิดขึน้ ได้ และระยะเวลาในการ
จัดทาใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ปั จจุบนั ได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้โดยมีระบบทะเบียนนักศึกษา
คือสามารถเอาข้อมูลระเบียนประวัตทิ ่ปี ้ อนไว้ โดยกาหนดรูปแบบต่างๆ แล้วนามาใช้ เช่นโปรแกรมทา
ใบรับรอง และใบรายงานผลการศึกษาซึง่ ทาให้สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถลดระยะเวลาการจัดทา และลด
ขัน้ ตอนการให้บริการให้สนั ้ ลงได้
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านสถานที่ พบว่า โดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากปั จจุบนั
งานทะเบียนและสถิตนิ ิสติ ได้พฒ
ั นาระบบงานทะเบียนนักศึกษา มีการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต นิสติ
สามารถเข้าระบบทะเบียนได้ทบ่ี า้ นหรือตามทีต่ ่างๆ จึงทาให้นิสติ ส่วนมากไม่มาติดต่อทีง่ านทะเบียนโดยตรง
จึงทาให้สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการเพียงพอต่อการให้บริการนิสติ และงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จึงทาให้สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการ มีความสะอาด
เป็ นระเบียบ
3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า โดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
เจ้าหน้าทีม่ กี ารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุภาพ อ่อนโยน ยิม้ แย้มแจ่มใส และเป็ น
กันเอง เต็มใจและยินดีให้บริการ ทัง้ นี้เนื่องจาก บุคคลากรของงานทะเบียนทุกคนมีจติ สานึกทีด่ ตี ่อพันธกิจใน
การให้บริการ คือ จะต้องให้บริการด้วยความมีมติ รไมตรี มีความเป็ นกันเอง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และสิง่ ทีบ่ ุคลากรทุกคนในงานทะเบียนและวัดผล จะต้องคานึงถึง คือ จะต้องพยายาม
ทาให้นิสติ มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ หรือสามารถสนองตอบความต้องการของนิสติ มากทีส่ ุด โดยยึดหลักการ
ในการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค สนองตอบความต้องการ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการให้บริการ

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
ควรศึกษาประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล เพื่อจะได้รบั ทราบระดับ
การบริหารว่ามีประสิทธิภาพมาก หรือ น้อยเพียงใด เพื่อจะได้นาผลมาพัฒนาการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพให้
ครบทุกที่

เอกสารอ้างอิ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. แผนพัฒนามหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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