สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี้ระบบคุณภาพ
และเกณฑประเมินของมทร. พระนคร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบปการศึกษา 2552

เกณฑ มทร.พระนคร
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

: 10 องคประกอบ 80 ตัวบงชี้
: 5 องคประกอบ 28 ตัวบงชี้
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สวนที่ 3 - 1
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้คณ
ุ ภาพ
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบปการศึกษา พ.ศ. 2552
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สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบปการศึกษา 2552
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ และตัวบงชี้ระบบคุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบปการศึกษา 2552 ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 1
มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการ
ดําเนินการตามองคประกอบแตละตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3, 1.4
องคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.7 , 2.16 , 2.17 , 2.18 , 2.19, 2.20
องคประกอบที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.6 , 7.8 , 7.9 , 7.12 , 7.13 , 7.15, 7.16
องคประกอบที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.2 , 8.10
องคประกอบที่ 9 ตัวบงชี้ที่ 9.1 , 9.3
โดยแตละองคประกอบการดําเนินการ จะเนนการดําเนินการเพียงบางตัวบงชี้ ตามภารกิจที่
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการโดยตรง และบางสวนที่มีสวนในการใหการสนับสนุน
สงเสริม คณะในการดําเนินการในบางตัวบงชีว้ ัดทีค่ ณะรับผิดชอบ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสงั คมมีความมั่นใจในคุณภาพ
ของผลผลิต
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3–1
สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ และคาเฉลีย่ รายมาตรฐาน
ตามเกณฑมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปการศึกษา 2552
องคประกอบ จํานวน คาน้ําหนัก
ที่
ตัวบงชี้ (รอยละ)
1
4
6

ผูกํากับดูแล
มทร.พระนคร
รอง อรม.ดานวางแผนฯ

2

10

46

รอง อรม.ดานวิชาการฯ/
ดานบริหารฯ/ดานวิจัยฯ/
ดานกิจการนศ.ฯ

3

-

-

รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ

4

-

-

5

-

-

สสท.
หน.สน.ผอ.
รอง ผอ.กว.
รอง ผอ.กทป.
รอง ผอ.กว.
รอง ผอ.กทป.

องคประกอบ จํานวน คาน้ําหนัก
ที่
ตัวบงชี้ (รอยละ)
6
-

7

10

15

-

8

2

15

รอง อรม.ดานวิจัยฯ

-

9

2

18

รอง อรม.ดานวิจัยฯ

-.

10
รวม

28

100
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ผูกํากับดูแล
มทร.พระนคร
รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ

รอง อรม.ดานบริหารฯ/
ดานวิชาการฯ/ดาน
เทคโนโลยีฯ/ดานวางแผนฯ

สสท.
-

หน. สน. ผอ.
รอง ผอ. กว.
รอง ผอ. กทป.
รอง อรม.ดานการคลัง
หน. สน. ผอ.
ดานวางแผนฯ/ดานบริหาร
รอง ผอ. กว.
ดานวิชาการฯ/ดานเทคโนโลยี
รอง ผอ. กทป.
รอง อรม.ดานวางแผนฯ หน.สน.ผอ. รอง ผอ
กว. รอง ผอ.กทป.
รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ
-
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µ¦µ¸É 3-1 ÂÎµª´ªn¸Êµ¤°r¦³°»£µ¡ ° . ¤¦.¡¦³¦ ÎµÂµ¤¦³Á£ °´ªn¸Ê
°r¦³°¸É

{´¥ÎµÁ oµ

Îµª/ ³ªn¸Êµ¤¤µ¦µ ¤¦. ¡¦´¦
¦³ªµ¦
¨¨·

¦ª¤

1. ¦´µ ·µ , ª´»¦³r
Â¨³Âµ¦ÎµÁ·µ¦

-

2 (1.1 , 1.3)

2 (1.2,1.4)

4

2. µ¦Á¦¸¥µ¦°

1 (2.4 )

4 (2.1,2.2,2.3,2.7)

5 (2.16,2.17,2.18,2.19,2.20)

10

3. ·¦¦¤¡´µ´«¹¬µ

-

-

-

-

4. µ¦ª·´¥·É¦³·¬r Â¨³ª´¦¦¤
5. µ¦¦·µ¦µª·µµ¦Ân´¤
6. µ¦Îµ»µÎ ¦»«·¨ª´¦¦¤

-

-

-

-

7. µ¦¦·®µ¦Â¨³µ¦´µ¦

-

4 (7.2,7.3,7.4,7.8)

6 (7.6,7.9,7.12,7.13,7.15,7.16)

10

1 (8.2)
1 (9.1)
-

1 (8.10)
1 (9.3)
-

2
2
-

8. µ¦Á·Â¨³¦³¤µ
9. ¦³Â¨³¨Åµ¦¦³´»£µ¡
10. µ«¹¬µ 3 ¸(3D)µ¤Ã¥µ¥¦´µ¨ -

¦ª¤

1

12

15

28

µ¦µ¸É 3-1 ¦»³Â´ªn¸Êµ¤°r¦³°»£µ¡ ° . ¤¦.¡¦³¦ ÎµÂµ¤¦³Á£ °´ªn¸Ê
Ân¨³´ªn¸ÄÊ o³Â°·ÁrÁÈ¤ 3
°r¦³°¸É
1. ¦´µ ·µ , ª´»¦³r
Â¨³Âµ¦ÎµÁ·µ¦

{´¥ÎµÁ oµ

´Â³ªn¸Êµ¤¤µ¦µ ¤¦. ¡¦´¦
¦³ªµ¦
¨¨·

¦ª¤

-

6/2 = 3

6/2 = 3

12/4 = 3

1/1 = 1

10/4 = 2.5

12.6/5 = 2.52

23.6/10 = 2.36

3. ·¦¦¤¡´µ´«¹¬µ

-

-

-

-

4. µ¦ª·´¥·É¦³·¬r Â¨³ª´¦¦¤

-

-

-

-

5. µ¦¦·µ¦µª·µµ¦Ân´¤

-

-

-

-

6. µ¦Îµ»µÎ ¦»«·¨ª´¦¦¤

-

-

-

-

7. µ¦¦·®µ¦Â¨³µ¦´µ¦

-

11/4 = 2.75

15.4/6 = 2.57

26.4/10 = 2.64

8. µ¦Á·Â¨³¦³¤µ

-

3/1 = 3

2.68/1 = 2.68

5.68/2 = 2.84

9. ¦³Â¨³¨Åµ¦¦³´»£µ¡

-

3/1 = 3

3/1 = 3

6/2 = 3

10. µ«¹¬µ 3 ¸(3D)µ¤Ã¥µ¥¦´µ¨

-

-

-

-

¦ª¤

1/1 = 1

33/12 = 2.75

39.68/15 = 2.65

73.68/28 = 2.63

2. µ¦Á¦¸¥µ¦°
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µ¦µ¸É 3 - 2 ¦»¨µ¦ÎµÁ·µ ¨µ¦¦³Á¤·¦µ¥´ªn¸ÊÂ¨³nµÁ¨¸É¥¦µ¥¤µ¦µ
µ¤Ár¤µ¦µ¤®µª·¥µ¨´¥ÁÃÃ¨¥¸¦µ¤¨¡¦³¦ ¦³Îµeµ¦«¹¬µ 2552
³Â¸ÉÅoeµ¦«¹¬µ 2552

¨µ¦ÎµÁ·µ¦
¤µ¦µ/
´ªn¸Ê

eµ¦«¹¬µ
2551
Ájµ
®¤µ¥

¨

x = Å¤n¦¦¨»

³Â
¦³Á¤·
Ár
¤¦.
¡¦³¦

¦¦¨»
Ájµ®¤µ¥

eµ¦«¹¬µ 2552
Ájµ
®¤µ¥

´ª´Ê

´ª®µ¦

¨

1. ¦´µ ·µ ª´»¦³r Â¨³ÂÎµÁ·µ

nµ
ÊÎµ®´

/ = ¦¦¨»

¨µ¦
¦³Á¤·

6

6
7
6
1.1 ¤¸  µ¦Î µ ®¦´  µ®¦º ° ·  µ
¦³´

¦³´

¦³´

¨°¤¸¦³ªµ¦¡´µ¨¥»r Â
ÎµÁ·µÂ¨³¤¸µ¦Îµ®´ªn¸ÊÁ¡ºÉ°ª´
ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦ÎµÁ·µµ¤ÂÄ®o
¦»£µ¦· (°. 1.1)
1.2 ¦o°¥¨³ °µ¦¦¦¨»Ájµ®¤µ¥µ¤´ª ¦o°¥¨³ ¦o°¥¨³ ¦o°¥¨³
85
85
75.76
n¸Ê °µ¦·´·µ¸ÉÎµ®
(°. 1.2)
4
4
4
1.3 ¤¸µ¦Îµ®Â¨¥»r¸ÉÁºÉ°¤Ã¥
¦³´ ¦³´ ¦³´
´¥»«µ¦rµ·(¦³´) (¤«. 5.3)
3
1.4 ¦³´ªµ¤ÎµÁ¦È °¦o°¥¨³Á¨¸É¥
¦³´
nªÊÎµ®´ µ¦¦¦¨»Ájµ®¤µ¥¸É
³o°Á°¨´¬r »Áo ¦ª¤´Ê
ª´»¦³rÁ¡µ³ µ¤¡¦³¦µ´´·
°µ´°»¤«¹¬µ (.¡.¦.52 ´ª¸É
3, 3.1-3.4)(.¡.¦.53 ´ª¸É 3, 3.1-3.4)

-

-

7
¦´

1.5

/

3

11

11

¦o°¥¨³
100

1.5

/

3

-

-

5
¦³´

1.5

/

3

-

-

5
¦³´

1.5

/

3

6
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Á¨¸É¥³Â°r¦³°/¤µ¦µ¸É 1

2. µ¦Á¦¸¥µ¦°
6 o°
6 o°
6 o°
2.1 ¤¸¦³Â¨³¨ÅÄµ¦¡´µÂ¨³
¦·®µ¦®¨´¼¦ (°. 2.1)
6 o°
7 o°
6 o°
2.2¤¸¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÁo¼oÁ¦¸¥Á}
Îµ´ (°. 2.2)
5 o°
5 o°
5 o°
2.3 ¤¸Ã¦µ¦®¦º°·¦¦¤¸É´»
µ¦¡´µ®¨´¼¦Â¨³µ¦Á¦¸¥µ¦°
¹É»¨°r¦Â¨³»¤£µ¥°¤¸nª
¦nª¤ (°. 2.3)
2.4 Îµª´«¹¬µÁÈ¤Áª¨µÁ¸¥Ánµn° ¦o°¥¨³ ¦o°¥¨³ ¦o°¥¨³
6
22.22
6
Îµª°µµ¦¥r¦³Îµ(¦o°¥¨³ °Ár
·) (°. 2.4) (¤«.6.2)

-

-

6 o°

10

/

3

-

-

6 o°

7

/

2

-

-

4 o°

2

x

2

-

-

¦o°¥¨³
33.33

2

x

1

¥´Å¤nÅo»£µ¡

¡°Äo

1.50

1.51-2.00
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µ¦µ¸É 3 - 2 ¦»¨µ¦ÎµÁ·µ² : Ár ¤¦.¡¦³¦ (n°)
³Â¸ÉÅoeµ¦«¹¬µ 2552

¨µ¦ÎµÁ·µ¦
¤µ¦µ/
´ªn¸Ê

eµ¦«¹¬µ
2551
Ájµ
®¤µ¥

¨

eµ¦«¹¬µ 2552
Ájµ
®¤µ¥

x = Å¤n¦¦¨»

³Â
¦³Á¤·
Ár
¤¦.
¡¦³¦

3

/

3

¦o°¥¨³
100

7

/

3

´ª´Ê

´ª®µ¦

¨

5 o°
5 o° 5 o°
2.7 ¤¸¦³ªµ¦nÁ¦·¤µ¦·´·µ¤
¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡ °µµ¦¥r
(Professional Ethics) (°. 2.7) (¤«. 6.5)
2.16 ¦o°¥¨³ °®¨´¼¦¸ÉÅo ¤µ¦µn° ¦o°¥¨³ 98.7951 ¦o°¥¨³
®¨´¼¦´Ê®¤ (¤«. 6.1)
90
90

-

-

5 o°

-

-

2.17 ¦³··£µ¡ °¦³ªµ¦Á¦¸¥¦¼o
¸ÉÁo¼oÁ¦¸¥Á}Îµ´Ã¥Á¡µ³µ¦
Á¦¸¥¦¼oµµ¦·´·Â¨³ ¦³µ¦r
¦· ( o°)(¤«. 6.6) (.¡.¦.52 ´ª¸É 17)
(.¡.¦.53 ´ª¸É 17)
2.18 ¦³´ªµ¤¡¹¡°Ä °´«¹¬µn°
»£µ¡µ¦° °°µµ¦¥rÂ¨³·É
´»µ¦Á¦¸¥¦¼o (¦³´)(¤«. 6.7)
2.19 ¦³´ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦·´·µ¤
¦¦¥µ¦¦ª·µ¸¡µµ¦¥r °
µ´°»¤«¹¬µ (.¡.¦.52 ´ª¸É 16)
(.¡.¦.53 ´ª¸É 16)
2.20 ¦o°¥¨³Á¨¸É¥nªÊÎµ®´ °
´·¦³´¦·µ¦¸ ¸Énµµ¦°
Ä¦³°ª·µ¸¡Ä¦° 3 e¸Énµ¤µ
n°Îµª¼oÁ oµ°´Ê®¤ (.¡.¦. 52
´ª¸É 4.1.3) (.¡.¦. 53 ´ª¸É 4.1.3)

nµ
ÊÎµ®´

¦¦¨»
Ájµ®¤µ¥

/ = ¦¦¨»

5 o°

5 o°

5 o°

-

-

5 o°

5

/

3

¦³´
3.5

¦³´
3.5

¦³´
3.5

-

-

¦³´
3.68

5

/

3

4 o°

5 o°

4 o°

-

-

5 o°

3

/

3

-

-

¦o°¥¨³
75

-

-

¦o°¥¨³
57.69

2

x

0.60

2.36
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¨¸É¥³Â°r¦³°/¤µ¦µ¸É 2

¥´Å¤nÅo
» £µ¡
1.50
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µ¦µ¸É 3 - 2 ¦»¨µ¦ÎµÁ·µ² : Ár ¤¦.¡¦³¦ (n°)
³Â¸ÉÅoeµ¦«¹¬µ 2552

¨µ¦ÎµÁ·µ¦
¤µ¦µ/
´ªn¸Ê

eµ¦«¹¬µ
2551
Ájµ
®¤µ¥

eµ¦«¹¬µ 2552
Ájµ
®¤µ¥

¨

´ª´Ê

´ª®µ¦

¨

7. µ¦¦·®µ¦Â¨³µ¦´µ¦
7.2 £µª³¼oÎµ °¼o ¦·®µ¦»¦³´ °
µ´ (°. 7.2)
7.3 ¤¸µ¦¡´µµ´¼n°rµ¦Á¦¸¥¦¼o
Ã¥°µ«´¥¨µ¦¦³Á¤·µ£µ¥ÄÂ¨³
£µ¥°Á¡ºÉ°´»¦³ÁÈ¥»«µ¦r
(¦³´) (°. 7.3) (¤«. 5.2)
7.4 ¤¸¦³Â¨³¨ÅÄµ¦¦·®µ¦
¦´¡¥µ¦»¨Á¡º°É ¡´µ Â¨³Îµ¦
¦´¬µÅªoÄ®o»¨µ¦¤¸»£µ¡Â¨³
¦³··£µ¡ (°. 7.4)
7.6 ¦³´ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦ÁdÃ°µÄ®o
»¨£µ¥°Á oµ¤µ¤¸nª¦nª¤Äµ¦Â
ªµ¤·Á®È ¦nª¤·µ¤¦ª°¨µ¦
·´·¦µµ¦Á¡ºÉ°¡´µµ´°»¤«¹¬µ
(°. 7.6) (.¡.¦.52´ª¸É 13) (.¡.¦.53´ª¸É 13)
7.8¤¸µ¦Îµ¦³¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥¤µÄoÄ
¦³ªµ¦¦·®µ¦µ¦«¹¬µ (°. 7.8)
7.9 ¦³´ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦nµ¥°´ª
n¸ÊÂ¨³Ájµ®¤µ¥ °¦³´°r¦¼n¦³´
»¨ (°. 7.9)
7.12 ¦o°¥¨³ °»¨µ¦¦³Îµµ¥
´»¸ÉÅo¦´µ¦¡´µªµ¤¦¼o ®¦º°
´¬³ª·µ¸¡´ÊÄ¦³Á«Â¨³
nµ¦³Á« (¤«. 5.11)
7.13 ¦³´»£µ¡ °µ¦¡´µ
»¨µ¦ °µ´°»¤«¹¬µ
(.¡.¦.52 ´ª¸É 15) (.¡.¦.53 ´ª¸É 15)
7.15 ¦³´ªµ¤ÎµÁ¦ÈÄµ¦¡´µ
¤®µª·¥µ¨´¥¼n¦³´µ¨(.¡.¦.52 ´ª¸É 5)
(.¡.¦.53 ´ª¸É 5)
7.16 ¦³´ªµ¤ÎµÁ¦È °µ¦¡´µ
Â¨³¦´¦»¦³ªµ¦¸É¦oµ»nµ
(.¡.¦.52 ´ª¸É 18)(.¡.¦.53 ´ª¸É 18)

nµ
ÊÎµ®´

x = Å¤n¦¦¨»

³Â
¦³Á¤·
Ár
¤¦.
¡¦³¦

¦¦¨»
Ájµ®¤µ¥

/ = ¦¦¨»

¨µ¦
¦³Á¤·

15
3 o°

4

3 o°

-

-

3 o°

2

/

2

4 o°

5

4 o°

-

-

5 o°

1.5

/

3

5 o°

5

5 o°

-

-

5 o°

1.5

/

3

3 o°

5

3 o°

-

-

4 o°

2

/

2

4 o°

5

4 o°

-

-

5 o°

1.5

/

3

8 o°

8

8 o°

-

-

7 o°

1.5

x

2

¦o°¥¨³
70

83.89
26

¦o°¥¨³
70

-

-

¦o°¥¨³
93.69

1.5

/

3

¦o°¥¨³
80

88.16
64

3
¦³´

-

-

5
¦³´

1.5

/

3

.¡.¦.
4
¦³´

.¡.¦.
5

.¡.¦.
3
¦³´

-

-

¡¦.
4
¦³´

1

/

2.40

3
¦³´

.¡.¦.
5

3
¦³´

-

-

5
¦³´

1

/

3
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¥´Å¤nÅo»£µ¡
1.50
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2.64

¸

¸¤µ

2.01-2.50

2.51-3.00
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µ¦µ¸É 3 - 2 ¦»¨µ¦ÎµÁ·µ² : Ár ¤¦.¡¦³¦ (n°)
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สวนที่ 3 – 2

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2552

: SAR ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปการศึกษา 2552
จํานวนตัวบงชี้
มาตรฐานที่
องคประกอบที่
(สมศ.
(มทร.พ.),(สกอ.)
มทร.พระ
สกอ.
รอบสอง)
นคร
(5.3)
1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
4
2*
แผนการดําเนินงาน
1 และ 6 2 – การเรียนการสอน
20
12
(6.8)
3 – กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3
2
2
4 - การวิจัย
7
4*
3
5 – การบริการวิชาการแกสังคม
10
5
4
6 - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4
1*
7 – การบริหารและการจัดการ
16
9
5
8 – การเงินและงบประมาณ
11
2
7
9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
3
3
10 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ
2
รวม
80
40
*ตัดตัวบงชี้ที่ 2.13, 4.5, 6.2, 6.3
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สสท.
4
10
10
2
2
28

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1.มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
; 2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
; 3.มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน
; 4.มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
; 5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบัน/กรรมการคณะ
; 6.มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
; 7.มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุอยูในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (สสท.1.1- 1-01) และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มีก ารกําหนดวิสั ย ทัศ น พัน ธกิ จ นโยบายคุณภาพ (สสท.1.1-1-02) ที่ ส อดคลองกับ วิสัย ทั ศ น พั น ธกิจ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเปนแนวทางของการดําเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและ
กันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ จากนั้นไดนําเสนอแผนปฏิบัติการซึ่งสอดคลอง
กับการจัดสรรงบประมาณเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานการเงิน ทรัพยสิน และงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาความสอดคลองและเหมาะสมของแผนปฏิบัติการ แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จากนั้นจึงจัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแกหนวยงาน เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงาน
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (สสท.1.1- 2-01, สสท.1.1-2-02, สสท.1.1-2-03, สสท.
1.1-2-04)
3. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งมีการ
อธิบายคํานิยาม เกณฑการพิจารณา และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ไวอยางชัดเจนในเอกสาร นอกจากนี้ยังมีตัวบงชี้
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ที่มหาวิทยาลัยตกลงรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีการกําหนดคาเปาหมายไวอยางชัดเจนในเอกสารเปาหมายคุณภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท.1.13-01, สสท.1.1-3-02, สสท.1.1-3-03, สสท.1.1-3-04, สสท.1.1-3-05)
4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตาม
ภารกิจ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การใหบริการดานทะเบียนและประมวลผล โดยผลสําเร็จของการดําเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการในภาพรวม (สสท.1.1-4-01, สสท.1.1-4-02, สสท.1.1-4-03, สสท.1.1-4-04)
5. มีการติดตามตรวจสอบตามการปฏิบัติงานประจําป (สสท.1.1-5-01, สสท.1.1-5-02, สสท.1.1-5-03, สสท.1.1-504, สสท.1.1-5-05)
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (สสท.1.1-6-01,
สสท.1.1-6-02)
7. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (สสท.1.1-7-01, สสท.1.1-7-02,
สสท.1.1-7-03, สสท.1.1-7-04)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ระดับ)
(ระดับ)
การประเมิน
6
7
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย ; สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สสท.1.1-1-01 เอกสารวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายคุณภาพ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สสท.1.1-1-02 เอกสารวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายคุณภาพ ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.1.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2554 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สสท.1.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สสท.1.1-2-03 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มทร.พระนคร (ตามงบประมาณรายจายที่ไดรับ)
สสท.1.1-2-04 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.1.1-3-01 เปาหมายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สสท.1.1-3-02 คําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ
สสท.1.1-3-03 ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สสท.1.1-3-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรกํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูลตามรายงานเปาหมายคุณภาพ
สสท.1.1-3-05 เปาหมายคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.1.1-4-01 ตารางการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.1.1-4-02 รายงานจํานวนผูสมัครและรับไว ปการศึกษา 2552, ปการศึกษา 2553
สสท.1.1-4-03 รายงานการปฏิบัติหนาที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สสท.1.1-5-01 ขั้นตอนและแผนดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
สสท.1.1-5-02 คําสั่ง เรื่องมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบตัวบงขี้ (KPI) ประจําปการศึกษา 2552
สสท.1.1-5-03 ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปการศึกษา 2552
สสท.1.1-5-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (SAR) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.1.1-5-05 แผนดําเนินการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552
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สสท.1.1-6-01
สสท.1.1-7-01
สสท.1.1-7-02
สสท.1.1-7-03
สสท.1.1-7-04

จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.

ผังยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 15 ป (พ.ศ.2553-2565)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะสั้น (พ.ศ.2553-2555)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะปานกลาง (พ.ศ.2556-2560)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะยาว (พ.ศ.2561-2565)

มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ชัดเจน
มีแผนพัฒนาหนวยงานที่สนับสนุนแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ
มีผังยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางการบริหารที่ชัดเจน
มีตารางแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 ที่ชัดเจน
มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 15 ป, ระยะสั้น, ระยะปานกลาง และระยะยาว

จุดที่ตองพัฒนา
1. ตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให สสท. บางตัวบงชี้ไมสามารถดําเนินการได และเกณฑการประเมินบางตัวบงชี้ไม
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของ สสท.ได
2. ควรมีการกําหนดตัวบงขี้เฉพาะตามภารกิจหลักของ สสท. โดยจัดทําเปนองคประกอบที่นอกเหนือองคประกอบของ สกอ.
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ปการศึกษา 2553
- หน.สน.ผอ.
แผนสงเสริม
- หัวหนางาน
1. โครงการพัฒนาการทํางานเปนทีมและวางแผนภายใน
บริหารทั่วไป
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนพัฒนา
1. กําหนดเปาหมายคุณภาพที่มีตัวบงชี้ (KPI) เฉพาะภารกิจ
หลักของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

- รอง ผอ.(กว.)
- รอง ผอ.(กทป.)
- หน.สน.ผอ.

ปการศึกษา 2553

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
สูตรคํานวณ :
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งแผนดินและผลประโยชน และไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สสท.1.2-1-01, สสท.1.2-2-01, สสท.1.2-3-01, สสท.1.2-4-01) ซึ่งเปน
แผนที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมถึงใช
เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยในแผนฉบับดังกลาวได
กําหนดตัวบงชี้และเปาหมายไวอยางชัดเจน ตัวบงชี้เหลานี้เปนตัวบงชี้ระดับหนวยงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 11 ตัวบงชี้ เพื่อบรรจุไว
ในแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการประเมินผลตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ทั้ง 11 ตัวบงชี และผลการประเมินสรุป (สสท.1.2-5-01, สสท.1.2-6-01, สสท.1.2-7-01)
ตารางที่ 1.2.1 แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2552
รายการ
หนวย
ตัวตั้ง จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
ตัว
ตัวหาร

จํานวน
11

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

ตัว

11

รอ ยละจํ า นวนตั ว บ ง ชี้ข องแผนปฏิ บั ติง านประจํา ปง บประมาณที่ บ รรลุ
เปาหมาย
เปาหมาย รอ ยละของการบรรลุ เปา หมายตามตัว บงชี้ ข องแผนปฏิบั ติง านประจํา ป
งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย

รอยละ

100

รอยละ

100

ผล

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(รอยละ)
(รอยละ)
การประเมิน
85
100
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย ; สูงกวาเปาหมาย

: SAR ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

52

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สสท.1.2-1-01
สสท.1.2-2-01
สสท.1.2-3-01
สสท.1.2-4-01
สสท.1.2-5-01
สสท.1.2-6-01
สสท.1.2-7-01

เอกสารแจงการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารแจงการจัดสรรเงินงบประมาณผลประโยชน ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณผลประโยชน ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารทะเบียนคุมทรัพยสินครุภัณฑที่ไดรับจัดสรร ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารสรุปโครงการสัมมนาตาง ๆ ที่ไดรับจัดสรร ประจําป พ.ศ. 2552
เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาตาง ๆ ที่ไดรับจัดสรร ประจําป พ.ศ. 2552

ตารางสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ ประจําปงบประมาณ 2552
ตัวบงชี้
หนวยนับ
งบลงทุน
1. คอมพิวเตอรประมวลผลแมขาย
2. เครื่องตรวจกระดาษคําตอบชนิดตาอาน
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
งบรายจายอื่น
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําเอกสารวิชาการ
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุมศึกษา
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑการเขียน
หลักสูตรรายวิชา
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวิชาการการ
พัฒนางานสหกิจศึกษา
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําเอกสารคําสอน
8. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เปาหมาย

ผลการ
ประเมิน

การบรรลุ
เปาหมาย

ชุด
เครื่อง
ชุด

1
1
1

1
1
1

บรรลุ ฯ
บรรลุ ฯ
บรรลุ ฯ

โครงการ

1

1

บรรลุ ฯ

โครงการ
โครงการ

1
1

1
1

บรรลุ ฯ
บรรลุ ฯ

โครงการ

1

1

บรรลุ ฯ

โครงการ

1

1

บรรลุ ฯ

โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
1
1

1
1
1

บรรลุ ฯ
บรรลุ ฯ
บรรลุ ฯ

จุดแข็ง
1. มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณผลประโยชนของ
หนวยงานที่ชัดเจน
2. มีเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนงบประมาณประจําป ที่ไดรับจัดสรร
3. มีผลการประเมินที่เปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงาน
จุดที่ตองพัฒนา
1. การปรับแผนในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
2. ควรมี ก ารให ค วามรู แ ก บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในการวางแผนจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณและการจั ด สรรสู
หนวยงานยอย
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการ
ป 2553
แผนสงเสริม
ประจําสํานักฯ
1. โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณและการวางแผน
- ผูอํานวยการ
ภายในหนวยงาน
- รองผูอํานวยการ
- หน.สน.ผอ.
ป 2553
แผนพัฒนา
1. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดแผนปฏิบัติงานและการเขียน
โครงขายงาน

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
; 1.มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
; 2.มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต
; 3.มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง
; 4.มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา
; 5.มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
; 6.หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการ 5 ขอแรก

มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
1. มีระบบและกลไกการเปด-ปด หลักสูตรและการสอนใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) (สสท.2.1-1-01)
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตและการรับนักศึกษาทุกหลักสูตร (สสท.2.1-2-01)
3. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่งกําหนดวิธีการ ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลา วิธีการประเมินหลักสูตร บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (สสท.2.1-3-01)
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน ดานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (สสท.2.1-4-01)
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตร โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมทันสมัย (สสท.2.1-5-01)
6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
(สสท.2.1-6-01)
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
6
6
3
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สสท.2.1-1-01
สสท.2.1-2-01
สสท.2.1-3-01
สสท.2.1-4-01
สสท.2.1-5-01
สสท.2.1-6-01

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปด-ปด หลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอน
เปาหมายการผลิตบัณฑิตและแผนการผลิตนักศึกษา
โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเขาสูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และรายงาน
การประชุมการเตรียมความพรอมเปดหลักสูตรใหม
รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 และรายงานผลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2551
คณะกรรมการการจัดทําหลักสูตร
เอกสารรับรองหลักสูตรที่ผานการใหความเห็นชอบจาก สกอ.

จุดแข็ง
1. มีหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและผานการเห็นชอบจาก สกอ. ทุกหลักสูตร
จุดที่ตองพัฒนา
1. จัดทําแผนประเมินและพัฒนาหลักสูตรประจําป ของทุกหลักสูตร
2. มอบหมายใหคณะตาง ๆ ทําการสํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนา
หลักสูตร/เปดสาขาใหม
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการ
แผนสงเสริม
ปการศึกษา 2553-2555
1. นําผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาปรับแผนการ ประจําสํานักฯ
- ผูอํานวยการ
ผลิตบัณฑิตโดยเนนใหมีการทําวิจัย
- รองผูอํานวยการ
(กลุมวิชาการ)
แผนพัฒนา
ปการศึกษา 2553-2555
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2282-1189
(ผูอํานวยการ)
: นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2282-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1.มีกลไกสรางความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
; 2.มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
; 3.มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
; 4.มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
; 5.มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงการพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร
; 6.มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
 7.มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
1. มีกลไกสรางความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษา
1.1 มีกลไกสรางความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค เปาหมาย การจัดการศึกษาหลักสูตร
โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สสท.2.2-1-01)
1.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน โดยแตละคณะจะตองจัดทําแผนพัฒนา
มาตรฐานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และมีการเผยแพรความรูกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ผานการประชุม เพื่อคณาจารยจะไดนําไปปฏิบัติ มีการจัดทํามาตรฐานหลักสูตรตามแนวมาตรฐาน
อุดมศึกษา (สสท.2.2-1-02)
1.3 มีการจัดทําคูมือนักศึกษาทุกสูตรที่เปดสอน ประกอบดวยหลักสูตร แผนการเรียน ระเบียบการวัดผล
ประเมินผล ระเบียบตางๆเกี่ยวกับขอปฏิบัติของนักศึกษา (สสท.2.2-1-03)
1.4 มีการจัดสัมมนาคณาจารย สรางความเขาใจในการเรียนการสอน เชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางาน
สหกิจศึกษา (สสท.2.2-1-04)
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรในคณะตางๆไดนําแนวคิดจาการอบรมมาใชในการออกแบบการเรียนการสอน
การสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับ Competency ของหลักสูตรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมุงเนนพัฒนาความรู
ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะสังคม โดยกําหนดวัตถุประสงคตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินที่หลากหลายสอดคลองกับวัตถุประสงคความ
แตกตางระหวางบุคคล (สสท.2.2-2-01)
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3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู เชน สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสการเรียน
การสอนดวยโปรมแกรม Microsoft Powerpoint มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
โดยไดพัฒนาระบบพื้นฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหอาจารยและนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ทั่วถึง มีการจัดหาหองเรียนที่มีคอมพิวเตอรเรียนรูดวยตนเอง(Self Access) ใหกับนักศึกษา (สสท.2.2-3-01)
ในระดับคณะไดสงเสริ มใหอาจารยไดเขารับการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรูดานการผลิต
การใช สื่อสารสนเทศ เพื่อนําความรูและทักษะดานเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนและในแผน
การสอนของอาจารย กําหนดใหมีกิจ กรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสืบคนอิเล็ก ทรอนิ กสสําหรับ
นักศึกษาเพื่อเขาถึงแหลงการเรียนรูไดมากขึ้น
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชน กิจกรรมที่จัดใหนักศึกษากลุมพิเศษ ในเรื่องการจัดเวลาเรียนใหเหมาะสมกับการสอนของหลักสูตรที่จะตองมีการฝก
ปฏิบัติจริง(On the Job Training) เชน หลักสูตรมีความยืดหยุนดานสถานที่การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
และรายวิชาที่จะไดสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักศึกษา (สสท.2.2-4-01)
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน และอิงการพัฒนาการของผูเรียน
ทุกหลักสูตร
มหาวิ ทยาลั ยมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน(สสท.2.2-5-01) เน นใหมี การวั ดและ
ประเมินผลหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับลักษณะวิชา กลุมผูเรียน เชน รายวิชาการศึกษาทั่วไปจะเนนการประเมินภาคปฏิบัติใน
กิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิตและการมีสวนรวมกับภาคประชาชนและสังคม มีการกําหนดเกณฑวัดผลแตละกิจกรรมที่เปน
รูปธรรม และมีการแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนักศึกษาทราบทั่วกัน โดยการชี้แจงในชั้นเรียน เมื่อดําเนินกิจกรรม
วัดผลแตละกิจกรรมใหมีการปอนผลกลับ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบจุดออน และไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร
(สสท.2.2-6-01)
มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกภาค
การศึกษา โดยใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ทั้งดานการเรียนการสอน ความเหมาะสมของสื่อ
และวิธีการใชสื่อ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(ขอ)
(ขอ)
6
6

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
การประเมิน
2
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สสท.2.2-1-01
คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัย
สสท.2.2-1-02
คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552
สสท.2.2-1-03
สสท.2.2-1-04
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ และโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานสหกิจศึกษา
สสท.2.2-2-01
โครงการสอน
สสท.2.2-3-01
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนดวยโปรมแกรม Microsoft
Powerpoint
สสท.2.2-4-01
การเทียบโอน
สสท.2.2-5-01
ประกาศหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา
สสท.2.2-6-01
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน

จุดแข็ง
1. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ สอดคลองกับหลักสูตรและภารกิจ
2. สนับสนุนและสงเสริมอาจารยในการพัฒนาศักยภาพการสอน ดานวิชาการ วิชาชีพ การผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
และหลักสูตร
จุดที่ตองพัฒนา
- มีการสรุปผลการประเมินการเรียนการสอนของแตละคณะ เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการประชุมสรุปผลไป
ปรับใชในแตละหลักสูตร
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการ
แผนสงเสริม
ประจําสํานักฯ
1. ติดตามผลการประเมินการเรียนการสอนของคณะ
ปการศึกษา 2553-2555
- ผูอํานวยการ
- รองผูอํานวยการ
แผนพัฒนา
1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมการศึกษา (กลุมวิชาการ)
ปการศึกษา 2553-2555

2. จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยระดับชั้นนําภายในประเทศและตางประเทศ

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2282-1189
(ผูอํานวยการ)
: นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2282-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
; 1.มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร
; 2.มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
; 3.มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก
; 4.มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร
 5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
1. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
โดยการใหความคิดเห็นในการเปดหลักสูตร และรวมวิพากยหลักสูตร (สสท.2.3-1-01)
2. มีการเชิญบุคคลและองคการภายนอกซึ่งเปนผูรูหรือผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและทักษะที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง เชน เชิญเปนวิทยากร/
อาจารยพิเศษ (สสท.2.3-2-01)
3. มีก ารจัด โครงการหรือ กิจ กรรมสนับ สนุน การเรีย นการสอนโดยความรว มมือ กับ องคก ารหรือ หน ว ยงาน
ภายนอก (สสท.2.3-3-01)
4. มีการประเมินการเรียนการสอนของผูทรงคุณวุฒิ/บุคคลองคการภายนอกที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
(สสท.2.3-4-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
5
4
2
; ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สสท.2.3-1-01
สสท.2.3-2-01
สสท.2.3-3-01
สสท.2.3-4-01

รายชื่อผูทรงวุฒิมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร และรวมวิพากยหลักสูตร
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิองคการภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ “การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสูตลาดแรงงาน”
ผลการประเมินการเรียนการสอนของผูทรงคุณวุฒิ/บุคคลองคการภายนอกที่มีสวนรวมในการจัด
การเรียนการสอน

จุดแข็ง
- มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมเปนกรรมการในการจัดทําหลักสูตร และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
จุดที่ตองพัฒนา
1. ควรมีการประเมินผลหลักสูตร ทุกๆ 5 ป
2. สรางความรวมมือกับชุมชนภายนอกในการติดตามตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนใหครบทุกๆ
หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการ
แผนสงเสริม
ปการศึกษา 2553-2555
1. เชิญผูทรงคุณวุฒิและผูแทนชุมชนรวมกิจกรรมการพัฒนา ประจําสํานักฯ
- ผูอํานวยการ
หลักสูตร
- รองผูอํานวยการ
แผนพัฒนา
(กลุมวิชาการ)
ปการศึกษา 2553-2555
1. จัดทําขอตกลงความรวมมือกับองคกรผูใชบัณฑิต

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2282-1189
(ผูอํานวยการ)
: นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2282-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 6.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
สูตรการคํานวณ
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด
เกณฑการประเมิน (มหาวิทยาลัย)
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 80

คะแนน 2
รอยละ 80 - 90

x 100

คะแนน 3
รอยละ 100

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการดํานินงานตามตัวบงชี้ที่ 2.4
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา เมื่อนํามาปรับคาเปนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของแต
ละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2552
(สสท.2.4-1-01, สสท.2.4-2-01) และเอกสารแสดงจํานวนบุคลากร(อาจารยประจํา) (สสท.2.4-3-01)
ตารางที่ 2.4.1 รอยละของจํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดมาตรฐาน
รายการ
ตัวตั้ง คณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด(คือไดคะแนน 3)
ตัวหาร คณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด 9 คณะ
ผล รอยละของจํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด

ปการศึกษา 2552
3
9
33.33

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(รอยละ)
(รอยละ)
การประเมิน
60
33.33
1
; ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สสท.2.4-1-01
สสท.2.4-2-01
สสท.2.4-3-01

เอกสาร FTES ของแตละคณะ และภาพรวม
เอกสารแสดงคา FTES ภาพรวม
เอกสารแสดงจํานวนบุคลากร (อาจารยประจํา)
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จุดแข็ง
1. มีจํานวนขอมูลนักศึกษาชวยสนับสนุนขอมูลทําใหตรวจสอบไดงาย
2. มีคา FTES ไวสําหรับเปนขอมูลในการดําเนินงานของแตละคณะ
3. จํานวนนักศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น ประจําปการศึกษา 2552
จุดออน
1. จํานวนอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนดให
2. การลงทะเบียนและการเพิ่มถอนวิชาของนักศึกษาไมเปนไปตามปฏิทินการศึกษาที่กําหนด
จุดที่ตองพัฒนา
1. ควรมีนโยบายหรือแนวทางใหคณะตาง ๆ จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ.
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการ
ป 2553 - 2556
แผนสงเสริม
ประจําสํานักฯ
1. วางกรอบอัตรากําลังที่เปนไปตามอาจารยประจําให
- ผูอํานวยการ
เหมาะสม
- รองผูอํานวยการ
(กลุมทะเบียน)
แผนพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะหจํานวนอาจารยประจํากับเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
2. ควรมีการแนะนําวิธีการลงทะเบียนใหนักศึกษา และ
เขาใจการลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชาใหเปนไปตาม
ปฏิทินการศึกษา

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2282-1189
(ผูอํานวยการ)
: 2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (สมศ. 6.5)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร
; มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
; มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
; มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
; มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ วิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ตามเกณฑมตรฐานที่ ก.พ.อ.
กําหนด โดยออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย เรียบรอย
แลว (สสท. 2.7-1-01 )
2. สงเสริมใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (สสท.2.7-2-01)
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (สสท.2.7-3-01, สสท.2.7-3-02, สสท.2.7-3-03, สสท.2.7-3-04,
สสท.2.7-3-05)
4. มีการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (สสท.2.7-4-01, สสท.2.7-4-02, สสท.2.7-4-03)
5. มีการวางแผนปองกันและแนวทางในการปฏิบัติงาน ไมใหผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเปนผูใหบริการ
(สสท.2.7-5-01, สสท.2.7-5-02, สสท.2.7-5-03)
การบรรลุเปาหมาย
มากกวาเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.7 ไวที่ 4 ขอ
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดตระหนักและมีการพัฒนาในการที่จะทําใหบุคลากร
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของการทําหนาที่เปนผูใหบริการที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายและไววางใจ
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
5
5
3
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
สสท.2.7-1-01 ขอบังคับ มทร.พระนคร วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
สสท.2.7-2-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
สสท.2.7-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องกําหนดวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการ
สแกนลายนิ้วมือ
สสท.2.7-3-02 หลักเกณฑการลงเวลาปฏิบัติราชการ
สสท.2.7-3-03 ขอปฏิบัติการทํางานของลูกจางชั่วคราว
สสท.2.7-3-04 รายละเอียดหนาที่การปฏิบัติงานเปนรายบุคคลและรายตําแหนง
สสท.2.7-3-05 คูมือการใหบริการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.2.7-4-01 คูมือมาตรฐานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สสท.2.7-4-02 เอกสารแจงสรุปวันลาของขาราชการและเจาหนาที่ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.2.7-4-03 เอกสารแจงเตือนผูที่มีวันลาใกลครบกําหนด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท.2.7-5-01 เอกสารปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2552 และ 2553
สสท.2.7-5-02 ตารางกําหนดเวลาการเตือนและประกาศเตือนเกี่ยวกับการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา
สสท.2.7-5-03 คูมือการใหคําปรึกษา และตรวจสอบสําหรับงานทะเบียนและประมวลผล
จุดแข็ง
1. มทร.พระนคร และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติที่แจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคูมือ และแผนในการดําเนินงาน ปองกันหรือแนวทางแกไขการปฏิบัติงาน
ไมใหผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
จุดที่ตองพัฒนา
1. บุคลากรปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรเห็นความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของการ
เปนผูใหบริการ
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนสงเสริม
1. ประชาสัมพันธ กฎ ระเบียบ
จรรยาบรรณ เพื่อใหขาราชการ
ทราบอยางทั่วถึง
แผนพัฒนา
1. ใหความรูความเขาใจ และสรางความ
ตระหนัก ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของบุคลากร
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ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2554

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2282-1189
(ผูอํานวยการ)
: นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2282-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
; ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
; มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน :
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอบังคับ ดังนี้
1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 (สสท.7.2-1-01)
1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (สสท.7.2-1-02, สสท.7.2-1-03, สสท.7.2-1-03,
สสท.7.2-1-04, สสท.7.2-1-05)
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย (สสท.7.2-2-01, สสท.7.2-2-04)
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําเอกสารคูมือการสราง “ความรูและการเรียนรูสูปฏิบัติ”
ได (สสท. 7.2-2-02) ที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม และสามารถนํามาใชในการตัดสินใจ
- มีคําสั่งของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมายหนาที่ใหขาราชการและเจาหนาที่ถือปฏิบัติ (สสท.7.2-2-03)
3.. มีการประเมินศักยภาพของผูบริหารสุงสุดของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท. 7.2-3-01, สสท.7.2-3-02,
สสท.7.2-3-03, สสท.7.2-3-04 สสท.7.2-3-05) พรอมผลการประเมินประจําปการศึกษา 2552
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
3
3
2
รายการแสดงหลักฐาน :
สสท.7.2-1-01 พระราชบัญบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548
สสท.7.2-1-02 ขอบังคับวาดวยการสรรหาผูอํานวยการ สํานัก/สถาบัน พ.ศ. 2548
สสท.7.2-1-03 ขอบังคับ มทร.พระนคร วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
สสท.7.2-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
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สสท.7.2-1-05
สสท.7.2-2-01
สสท.7.2-2-02
สสท.7.2-2-03
สสท.7.2-2-04
สสท.7.2-3-01
สสท.7.2-3-02
สสท.7.2-3-03
สสท.7.2-3-04
สสท.7.2-3-05

ผูอํานวยการ สํานัก/สถาบัน
คําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง คณะบดี ผูอํานวยการ สํานัก/สถาบัน
ประกาศ มทร.พระนคร เรื่องแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
เอกสารคูมือการสราง “ความรูและการเรียนรูสูปฏิบัติ”
คําสั่งมอบหนาที่ใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลพระนคร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
แบบประเมินและผลการประเมินผูบริหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แบบประเมินและผลการประเมินผูบริหาร (หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ)
แบบประเมินและผลการประเมินผูบริหาร (รองผูอํานวยการ “กลุมวิชาการ”)
แบบประเมินและผลการประเมินผูบริหาร (รองผูอํานวยการ “กลุมทะเบียนฯ”)
แบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จุดแข็ง
1.มีขอบังคับในการสรรหา ผอ.ที่โปรงใส ชัดเจน
2.มีการมอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ปฏิบัติได
3.มีแบบและการประเมินผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เปนรูปธรรม ชัดเจน
จุดทีตองพัฒนา
1.ควรมีกลไกและแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะกาวขึ้นเปนผูบริหาร
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ป 2553
- เลขานุการ
แผนสงเสริม
สํานัก
1.จัดทําผังความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรแตละคน
ผูอํานวยการ
แผนพัฒนา
- หัวหนางาน
1.จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในการกาวขึ้นเปนผูนํา
บริหาร
คุณภาพ
ทั่วไป
ผูผูกํากับตัวบงชี้
: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (สมศ. 5.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
; มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
; มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
; มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
; มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา พ.ศ.2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1.สํานักสงเสริมวิชการและงานทะเบียนไดแตงตั้ง KM Team ที่สอดคลองกับ มทร.พระนคร ซึ่ง KM Team ไดพัฒนา
แผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง (สสท.7.3-1-01, สสท.7.3-1-02, สสท.7.3-1-03)
2. แผน KM การวางแผนโครงการโดยเนนวัตถุประสงค (สสท. 7.3-1-04, สสท.7.3-1-05, สสท.7.3-1-06)
3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ใน 5 ระดับ (ตามเกณฑมาตรฐาน) (สสท.7.3-2-01, สสท.7.3-3-01, สสท.7.3-3-02 )
4.ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามผูเขารวมกิจกรรม และความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆที่ไดรับเอกสารการ
เผยแพรความรูตามแผนการจัดการความรู (สสท.7.3-4-01)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ กระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู (สสท.7.3-5-01, สสท.7.3-5-02)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
4
5
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย ; สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
สสท. 7.3-1-01
สสท. 7.3-1-02
สสท. 7.3-1-03
สสท. 7.3-1-04
สสท. 7.3-1-05
สสท. 7.3-1-06
สสท. 7.3-2-01
สสท. 7.3-3-01
สสท. 7.3-3-02
สสท. 7.3-4-01
สสท. 7.3-5-01
สสท. 7.3-5-02

คําสั่ง มทร.พระนคร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูใน
องคกร / เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการความรูในองคกร / เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรูใน มทร.พระนคร
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมายปงบประมาณ 2552 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค
และมาตรการของศูนยการจัดการความรูในองคกร มทร.พระนคร
คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ
บริหารจัดการความรูในองคกร
สรุปรายงานการปรชุมกิจกรรมการจัดการความรูสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมายยุทธศาสตร วัตถุประสงค และมาตรการการ
จัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปงบประมาณ 2552
การใหความรู (KM) “การวางแผนโครงการโดนเนนวัตถุประสงคเปนหลัก”
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู “การเขียนโครงการโดยเนนวัตถุประสงคเปนหลัก”
กิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู “การวางแผนโครงการโดยเนนวัตถุประสงคเปนหลัก”
ประเมินผลการติดตามความสําเร็จของการจัดการความรู
การประเมินผลการนําความรูไปใชปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงาน
ผลการนําความรูไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ

จุดแข็ง
1.มีแผนการจัดการความรูใหอยูในองคกร (หนวยงาน)
2.มีองคความรูที่เปนประโยชนตอองคกรไวสําหรับคนรุนใหม ไวถือปฏิบัติหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
จุดที่ตองพัฒนา
1.ควรสรางทัศนคติใหบุคลากรเห็นถึงประโยชนขององคความรูขององคกร
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แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- เลขานุการ
ป 2553
แผนสงเสริม
สํานักผูอํานวยการ
1.สงเสริมใหบุคลากรที่มีประสบการณ
เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานสอบถาม - หัวหนางานบริหาร
ทั่วไป
เพื่อใหไดรับคําชี้แจงที่ถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับ
แผนพัฒนา
1.อบรมการเขียนแผน และอบรมการชี้
แจงขอกฎหมาย เพื่อสรางความเขาใจ
และสามารถตอบคําถามของ นศ.
และผูมาติดตอ
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
; มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา
การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ
; มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข
; มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน
; มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม (สสท.7.4-1-01)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให
บุ คลากรเข าร วมประชุ ม ฝ กอบรม สั มมนาและศึ กษาดู งานเพื่ อพั ฒนาตนเอง มี กรอบอั ตรา มี การประเมิ นผลปฏิ บั ติ งาน
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน (สสท.7.4-2-01, สสท.7.4-2-02, สสท.7.4-2-03, สสท.7.4-2-04,
สสท.7.4-2-05)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี จัดสํานักงานใหมีสภาพแวดลอมที่ดี (สสท.7.4-3-01, สสท.7.4-3-02)
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว
ตามสายงาน (สสท.7.4-4-01, สสท.7.4-4-02, สสท.7.4-4-03)
5. มีการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหาร ของหัวหนา / ผูบริหารและหนวยงาน ที่มีตอการบริหารหนวยงาน พบวา
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (สสท.7.4-5-01, สสท.7.4-5-02, สสท.7.4-5-03)
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
5
5
3
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สสท. 7.4-1-01 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูล
สสท. 7.4-2-01 การสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภททั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท. 7.4-2-02 กรอบอัตรากําลังและรายละเอียดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท. 7.4-2-03 การเขารวมอบรม/ สัมมนาของบุคลากร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สสท. 7.4-2-04
สสท. 7.4-2-05
สสท. 7.4-3-01

สสท. 7.4-4-03

การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการกลุมระดับ 1-8 และลูกจางประจํา
หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เสริมสรางสุขภาพที่ดีแกบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน “สนับสนุนสงเสริมใหเขา
รวมโครงการประกันสังคมรวมพลังลดน้ําหนัก ปองกันโรคในสถานประกอบการ”
สวัสดิการและการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของบุคลากร “การตรวจสุขภาพประจําป”
การศึกษาตอและการสนับสนุนทุนการศึกษา “การศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท”
การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง นักบริหารสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบช.)
รุนที่ 1/2552 เพื่อเลื่อนตําแหนงของบุคลากรระดับหัวหนางาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คําสั่งเลื่อนและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับหัวหนางาน)

สสท. 7.4-5-01
สสท. 7.4-5-02
สสท. 7.4-5-03

การประเมินความพึงพอใจของผูนํา (ผูอํานวยการ)
การประเมินความพึงพอใจของผูนํา (รอง ผอ.กว., รอง ผอ.กทป., หน.สน.ผอ.)
การประเมินความพึงพอใจของเจาหนาที่ (ผูปฏิบัติ)

สสท. 7.4-3-02
สสท. 7.4-4-01
สสท. 7.4-4-02

จุดแข็ง
1.มีกรอบอัตรากําลังของหนวยงานที่ชัดเจน ที่บุคลากรทราบถึงความกาวหนาของตนเอง
2.มีการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานที่จะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
จุดที่ตองพัฒนา
1.ควรที่จะมีการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรของหนวยงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเปนที่พึง
พอใจของผูรับบริการ
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แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- หัวหนา
แผนสงเสริม
1.จัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหมีขั้นตอน สํานักผูอํานวยการ
- รอง ผอ.กว.
ที่ชัดเจนในแตละหนาที่
- รอง ผอ.กทป.
แผนพัฒนา
1.จัดทําโครงการการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมและการวางแผนภายใน
ตั้งตระกูล

ป 2553

ผูกํากับตัวบงชี้

: นายรณรงค
(ผูอํานวยการ)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2280-1189

โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ที่ 7.6 : ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 52, 53 ตัวที่ 13)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1.มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด
นิทรรศการ
; 2.มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง
; 3.มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
; 4.มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
 5.มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานผานระดับ .. ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง (สสท.7.6-1-01, สสท.7.6-1-02, สสท.7.6-1-03, สสท.7.6-1-04, สสท.7.6-1-05, สสท.7.6-1-06, สสท.
7.6-1-07, สสท.7.6-1-08, สสท.7.6-1-09, สสท.7.6-1-10, สสท.7.6-1-11)
- การเสนอความคิดเห็นทาง WEB (www.prd.rmutp.ac.th)
- การเสนอความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม
- การเสนอความคิดเห็นโดยโทรศัพท
2. มีการรับฟงความคิดเห็น 3 ชองทางตามขอ 1 และมีการตอบขอความคิดเห็นผานเว็บไซต (สสท.7.6-2-01,
สสท.7.6-2-02)
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม (สสท. 7.6-3-01)
4. การตรวจสอบโดยภาคประชาชนของการติดตามโดยเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม (สสท.7.6-4-01,
สสท.7.6-4-02)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
3
4
2
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย ; สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
สสท. 7.6-1-01
สสท. 7.6-1-02
สสท. 7.6-1-03

สสท. 7.6-1-09
สสท. 7.6-1-10
สสท. 7.6-1-11
สสท. 7.6-2-01

ระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา)
หนังสือที่ ศธ 0581.13/3312 เรื่องการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําป
การศึกษา 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา 2552
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี (ดวยตนเอง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรายชื่อผูสอบผานขอเขียนในการสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี (ดวยตนเอง) ประจําปการศึกษา 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี (ดวยตนเอง) ประจําปการศึกษา 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีระบบกลาง (Admission) ประจําปการศึกษา 2552
คูมือการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 23 ประจําปการศึกษา 2551
รายงานสรุปยอดการใชบริการหมายเลข ออดิโอเท็กซ
การแจงขาวสารทางเว็บไซด
คําสั่ง มทร.พระนคร ที่ 6/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

สสท. 7.6-2-02

ผลการรับฟงและตอบความคิดเห็นของผูรับบริการทางเว็บไซด

สสท. 7.6-3-01
สสท. 7.6-4-01

คูมือการใหบริการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คําสั่ง มทร.พระนคร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ มทร.พระนคร
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น

สสท. 7.6-1-04
สสท. 7.6-1-05
สสท. 7.6-1-06
สสท. 7.6-1-07
สสท. 7.6-1-08

สสท. 7.6-4-02

จุดแข็ง
1.มีคูมือการใหบริการที่ชัดเจนและเพื่อใหทราบถึงผูรับผิดชอบในแตละงานไดทราบกันทั่วถึง
2.มีชองทางรับฟงความคิดเห็นทาง web ตลอด 24 ชม.
จุดที่ตองพัฒนา
1.ตองมีบุคลากรที่คอยตรวจสอบและสรุปขอคิดเห็นของผูรับบริการโดยเฉพาะ
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แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2551
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนสงเสริม
1.เชิญชวนใหผูรับบริการสงแสดง
ความคิดเห็นทางWeb และทางสถานี
วิทยุ มทร.พระนคร

- เลขานุการ
สํานักผูอํานวยการ
- หัวหนางานบริหาร
ทั่วไป

ปการศึกษา 2553 - 2554

แผนพัฒนา
1.พัฒนาชองทางการรับฟงความคิดเห็น
ใหครบทุกชองทาง เชน ทาง จดหมาย
ตูรับฟงความคิดเห็น, ทางโทรศัพท,
ทาง web และการแจงดวยตนเอง

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงาน
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
; มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
; มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
; มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
; มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก
มีการดําเนินการครบทุกขอ
ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานผานระดับ5ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ได ใ ห ค วามสนใจปฏิ บั ติ ต ามการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ( Good
Governance) ซึ่งทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานทําใหมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อการ
ผลักดันความสําเร็จของการจัดการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ที่เปนกระบวนการทําใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
และเพิ่มมูลคาแกมหาวิทยาลัย จึงนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ดังนั้นจึงดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการวางระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.7.8-1-01) และสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดแตงตั้งคณะกรรมการมีการดําเนินงานวางแผนระบบบริหารความเสี่ยง ของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (สสท. 7.8-1-02)
2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดปฏิบัติตามนโยบายดวยการดําเนินการใหความรูกับบุคลาการของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ซึ่งถือเปนพื้นฐานของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (สสท.7.8-1-03, สสท.7.8-1-04, สสท.7.8-1-05, สสท.7.8-1-06)
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อใหความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อลดและแกไข ปองกัน ความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม (สสท.7.8-2-01, สสท.7.8-2-02, สสท.7.8-2-03,
สสท.7.8-3-01)
4. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (สสท.7.8-4-01)
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (สสท7.8-5-01, สสท.7.8-5-02)
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การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
4
5
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย ; สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สสท. 7.8-1-01
คําสั่ง มทร.พระนคร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สสท. 7.8-1-02
คํา สั่ง แตง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งและวางระบบควบคุ ม ภายในของสํ านั กส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
สสท. 7.8-1-03
แผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6)
สสท. 7.8-1-04
แบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อประเมินการควบคุมภายในพื้นฐาน
สสท. 7.8-1-05
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือน)
สสท. 7.8-1-06
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.
2552 (สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
สสท. 7.8-2-01
การวิเคราะหและระบุปจ จัยเสี่ยง ที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายในการบริหารงานของ
หนวยงาน “การลดขั้นตอนในการจัดสงเอกสารดวยระบบอีเล็กทรอนิกส”
สสท. 7.8-2-02
การประเมินความเสี่ยง “การลดขั้นตอนในการจัดสงเอกสารดวยระบบอีเล็กทรอนิกส”
สสท. 7.8-3-01
แผนบริหารความเสี่ยง “การลดขั้นตอนในการจัดสงเอกสารดวยระบบอีเล็กทรอนิกส”
สสท. 7.8-4-01
การดําเนินงานและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) “การลดขั้นตอนในการจัดสง
เอกสารดวยระบบอีเล็กทรอนิกส”
สสท. 7.8-5-01
สรุป ผลการดําเนินงาน การรายงาน การประเมิ น และการปรับปรุงการควบคุมภายใน “การลด
ขั้นตอนในการจัดสงเอกสารดวยระบบอีเล็กทรอนิกส” ณ วันที่ 30 ก.ย. 2552 (สิ้นปงบประมาณ
2552)
จุดแข็ง
1.มีเอกสารวิธีการจัดทําความเสี่ยงเพื่อรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ขอ 6
2.มีแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
จุดที่ตองพัฒนา
1.ควรมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงาน คตง. ทุกงาน/โครงการที่หนวยงานดําเนินการ

: SAR ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

79

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปการศึกษา 2551
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- เลขานุการสํานัก
แผนสงเสริม
ผูอํานวยการ
1.ติดตามและประเมินผลการบริหาร
- รอง ผอ.สสท.
ความเสี่ยงเพื่อแกไขปญหา
2.สงเสริมใหบุคลากรเขาใจ การบริหาร (กลุมวิชาการ)
ความเสี่ยง และดําเนินการใหเปนไป - รอง ผอ.สสท.
(กลุมทะเบียนและ
ตามแผน
ประมวลผล)
แผนพัฒนา
1.สนับสนุนใหบุคลากรหาปจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
สสท. ใหรอบคอบมากขึ้น

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

ป 2553

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ที่7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; 1.มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
; 2.มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
; 3.มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
; 4.มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
; 5.มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
; 6.มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
; 7.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
 8.มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
1. กําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน (สสท.7.9-1-01, สสท.7.9-1-02, สสท.7.9-1-03)
2. มีแผนงานดําเนินการประเมินผลภายใน (สสท.7.9-2-01, สสท.7.9-2-02)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร พรอมผูรับผิดชอบตัวบงชี้ (สสท.7.9-3-01,
สสท.7.9-3-02, สสท.7.9-3-03, สสท.7.9-3-04)
4. กําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับหนวยงาน (สสท.7.9-4-01)
5. มีการถายทอดตัวชี้วัดเพื่อยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร (สสท.7.9-5-01)
6. มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (สสท.7.9-6-01)
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย (เอกสาร SAR) (สสท.7.9-7-01)
ประเมินตนเอง
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(ขอ)
(ขอ)
8
7

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
การประเมิน
2
; ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

รายการหลักฐาน
สสท. 7.9-1-01
สสท. 7.9-1-02
สสท. 7.9-1-03

เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานและการรายงานการประกันคุณภาพ (SAR)
แนวทางการประเมินภายใน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรุปรายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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สสท. 7.9-2-01
สสท. 7.9-2-02
สสท. 7.9-3-01
สสท. 7.9-3-02
สสท. 7.9-3-03
สสท. 7.9-3-04
สสท. 7.9-4-01
สสท. 7.9-5-01
สสท. 7.9-6-01
สสท. 7.9-7-01

แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552
แผนการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552
เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2552
คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบตัวบงชี้
ปรจําปการศึกา 2552
คําสั่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (SAR)
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ ตามเปาหมายคุณภาพ
ผังยุทธศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552

จุดแข็ง
1. มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสสท. ตั้งแต พ.ศ.2550-2554 ที่ชัดเจนและเปนแนวทางการประเมินตนเองของ สสท.
2. มีเปาหมายคุณภาพที่ชัดเจน
จุดที่ตองพัฒนา
1.การใหความรูหรืออบรมบุคลากรของสสท.ใหมีความเขาใจในการประเมิน และเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการ
ป 2553
แผนสงเสริม
ประจําสํานักฯ
1.จัดประชุมชี้แจงตัวบงชี้ใหรับทราบ
- ผูอํานวยการ
และดําเนินการในงานที่รับผิดชอบ
- รองผูอํานวยการ
แผนพัฒนา
- หน.สน.ผอ.
1.อบรมการประเมินและการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง SAR ให
บุคลากรของ สสท.
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (นับปงบประมาณ)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 : การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สมศ.5.4)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
; มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
; มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
; มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงาน ผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. คือ
1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท 8.2-1-01)
2. มีผลการวิเคราะหจากคณะกรรมการฯ (จากขอ 1)ที่จะตองขอความอนุเคราะหกับหนวยงานอื่น ทั้งในเรื่อง
สถานที่ / อุปกรณ และบุคลากร ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2552 และงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551 (สสท.8.2-2-01)
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน/ นอกสถาบัน (สสท.8.2-3,4-01, สสท.8.2-3,4-02,
สสท.8.2-3,4-03, สสท.8.2-3,4-04, สสท.8.2-3,4-05)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
4
4
3
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สสท.8.2-1-01
สสท.8.2-2-01
สสท.8.2-3,4-01

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร ครั้งที่ 1/2552
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน/ นอกสถาบัน
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สสท.8.2-3,4-02
สสท.8.2-3,4-03
สสท.8.2-3,4-04
สสท.8.2-3,4-05

แผนปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2552 และงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2551
รายละเอียดการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
รายละเอียดการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
แผนพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ประจําปงบประมาณ 2552 – 2556 สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

จุดแข็ง
1.หนวยงานภายในใหความรวมมือในการอนุเคราะหทรัพยากร
จุดที่ตองพัฒนา
1.พัฒนาสถานที่ตั้งของ สสท.ใหมีความเหมาะสมและสวยงามเพื่อใหสมกับเปนหนวยงานการใหบริการแกนักศึกษา/
ผูปกครอง/ ผูรับบริการอื่น ๆ
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- เลขานุการสํานัก
ป 2553
แผนสงเสริม
ผูอํานวยการ
1. สงเสริมและสรางจิตสํานึกบุคลากรใหมีการใช
- หัวหนางาน
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น
บริหารทั่วไป
แผนพัฒนา
1.มทร.พระนคร ตองใหการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาบริเวณ
สถานที่หนวยงานใหเหมาะสมกับ
เปนหนวยงานที่ใหบริการแก
นักศึกษา/ ผูปกครอง/ ผูรับบริการอื่น ๆ

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สมศ. 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
; มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
; มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
; มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
; มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
; มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะ
และมหาวิทยาลัย
 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินการ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2551 โดยการประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนไปตามแนวปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 (สสท.9.1-1-01) คําสั่งมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบตัวบงชี้ (KPI) ประจําปการศึกษา
2552 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สสท.9.1-1-02, สสท.9.1-1-03)
2. มีนโยบายใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเอกสาร วิสัยทัศน นโยบาย เปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร (สสท.9.1-2-01) เปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร
(สสท.9.1-2-02) และผูกํากับดูแลตัวชี้วัดตามเปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2552 (สสท.9.1-2-03) และเอกสาร วิสัยทัศน นโยบาย
และเปาหมายคุณภาพ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท.9.1-2-04) เปาหมายคุณภาพสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน (สสท.9.1-2-05) และผูกํากับดูแลตัวชี้วัดตามเปาหมายคุณฯภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(สสท.9.1-2-06)
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามองคประกอบและตัวบงชี้ สกอ. โดยครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งบุคลากรมีสวนรวมและมีการถายทอดตัวบงชี้ตั้งแตระดับ
หัวหนากลุมงาน, หัวหนางาน และบุคลากรของหนวยงาน (สสท.9.1-3-01)
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4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค รบถ ว น ทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตลอดจนการเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552 (สสท.9.1-4-01) มีรายงานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง (สสท.9.1-4-02, สสท.9.1-4-03)
มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําป 2552 ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท.9.1-4-04) มีผลลัพธจากการ
ดําเนินงาน (สสท.9.1-4-05, สสท.9.1-4-06)
5. มีการควบคุมคุณภาพภายในโดยจัดทําผลการดําเนินงนตามแนวทางแกไขสนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริม
ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน สกอ. ปการศึกษา 2551 (สสท.9.1-501, สสท.9.1-5-02)
6. มีระบบฐานขอ มูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล
สาขาวิชา คณะ และสถาบัน โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ในระบบ Manual) (สสท.9.1-6-01)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ระดับ)
(ระดับ)
การประเมิน
5
6
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย ; สูงกวาเปาหมาย
รายการหลักฐาน
สสท. 9.1-1-01
สสท. 9.1-1-02
สสท. 9.1-1-03
สสท. 9.1-2-01
สสท. 9.1-2-02
สสท. 9.1-2-03
สสท. 9.1-2-04
สสท. 9.1-2-05
สสท. 9.1-2-06
สสท. 9.1-3-01
สสท. 9.1-4-01
สสท. 9.1-4-02
สสท. 9.1-4-03
สสท. 9.1-4-04
สสท. 9.1-4-05
สสท. 9.1-4-06
สสท. 9.1-5-01

คูมือระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร
คําสั่งมอบหมายใหบุคลากรปฏบัติหนาที่รับผิดชอบตัวบงชี้ (KPI) ประจําปการศึกษา 2552
คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร
เปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดตามเปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2552 มทร.พระนคร
วิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปาหมายคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดตามเปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คูมือ ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2550 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
แนวทางแกไข สนับสนุน และแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน สกอ. ปการศึกษา 2550 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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สสท. 9.1-5-02

สสท. 9.1-6-01

ผลการดําเนินงานตามแนวทางแกไข สนับสนุน และแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน สกอ. ปการศึกษา 2551 สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
คูมือระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา ระบบ MIS สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

จุดแข็ง
1.ผูบริหารใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดที่ตองพัฒนา
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- เลขานุการสํานัก
แผนสงเสริม
ผูอํานวยการ
- รอง ผอ.สสท.
(กลุมวิชาการ)
แผนพัฒนา
- รอง ผอ.สสท.
(กลุมทะเบียน
และประมวลผล)
- หัวหนางานทุก
งาน
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สมศ. 7.2)(ก.พ.ร. 52, 53 ตัวที่ 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
; มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง
; มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
; มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด
; มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใตความดูแลของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานสนับสนุนตามเอกสาร
วิธีการการจัดทําระบบและกลไกประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง (สสท.9.3-1-01, สสท.9.3-1-02, สสท.9.3-1-03, สสท.9.3-1-04)
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตามที่อธิบายในคูมือคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 โดยมีการพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา 2551 (สสท.
9.3-2-01, สสท.9.3-2-02, สสท.9.3-2-03)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด
(สสท.9.3-3-01, สสท.9.3-3-02)
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง (สสท.9.3-4-01, สสท.9.3-4-02,
สสท.9.3-4-03, สสท.9.3-4-04, สสท.9.3-4-05, สสท.9.3-4-06) มี Improvement Plan ปการศึกษา 2551 (สสท.9.3-4- )
มีการประชุมอนุมัติการจัดทํา Improvement Plan (สสท.9.3-4- )
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ระดับ)
(ระดับ)
การประเมิน
4
4
3
 ต่ํากวาเปาหมาย ; เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน
สสท.9.3-1-01
สสท.9.3-1-02
สสท.9.3-1-03
สสท.9.3-1-04
สสท.9.3-2-01

สสท.9.3-2-02

สสท.9.3-2-03
สสท.9.3-3-01
สสท.9.3-3-02
สสท.9.3-4-01
สสท.9.3-4-02
สสท.9.3-4-03
สสท.9.3-4-04
สสท.9.3-4-05
สสท.9.3-4-06

คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนคร
แผนดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2552 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ป การศึกษา 2552 สํานักสงเสริ ม วิชาการและงาน
ทะเบียน
รายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ ของคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ประจําปการศึกษา 2551 สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผลการดําเนินงาน ตามแนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ประจําปการศึกษา 2551 สสท.
เอกสาร คูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอสาธารณชน ดวยระบบฐานขอมูลดาน
ประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา โปรแกรม CHE QA
แบบฟอรและตัวอยางปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา มทร.พระนคร
แบบฟอรมตาราง/ เวลา/ เตือน/ ตรวจสอบ การปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (พรอมตัวอยาง)
แบบฟอรมและตัวอยางการประกาศ/ เตือน นศ.ตามปฏิทินการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
คูมือการใหคําปรึกษาและตรวจสอบงานทะเบียนและประมวลผล สําหรับผูปฏิบัติงานทะเบียน
คูมือการใหบริการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คูมือการการเทียบโอนผลการเรียน สําหรับ คระ และ อาจารย

จุดแข็ง
จุดที่ตองพัฒนา
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- เลขานุการสํานัก
แผนสงเสริม
ผูอํานวยการ
- หัวหนากลุม
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วิชาการ
- หัวหนากลุม
ทะเบียนและ
ประมวลผล
- หัวหนางานทุก
งาน
ในสํานักฯ

แผนพัฒนา
-

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายรณรงค
ตั้งตระกูล
โทร 0-2280-1189
(ผูอํานวยการ)
1. นายมนตรี
รัตนวิจิตร
โทร 0-2280-1190
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมวิชาการ)
2. นายพงศกร
หิรัญโรจน
โทร 0-2282-9009 ตอ 6301-4
(รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล)
3. นางสุขาวดี
ขํามา
(หัวหนาสํานักผูอํานวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ตอ 6401-3

