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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ                                                          
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  

    1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน 
 สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ 

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

    2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน  

  การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    4.  มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จ  

                ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
    5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน 

                ผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 
    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ 

                ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
    8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ 

                 แผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําแผนกลยุทธ(สสท.1.1-1-01, สสท.1.1-1-02, สสท.1.1-1-03, 
                         สสท.1.1-1-04, สสท.1.1-1-05, สสท.1.1-1-06)ที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ 
 บุคลากรในสํานัก โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก และเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญา    
                         หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน (สสท.1.1-1-07, สสท.1.1-1-08, สสท.1.1-1-09, สสท.1.1-1-10 
                         ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป   ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551 –  
                         2565)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  (พ.ศ.  2551 – 2554) (สสท.1.1-1-11) 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธของสํานักไปสูทุกสวนงานภายในสํานัก  หัวหนางาน  ผูปฎิบัติงาน (สสท.1.1-2-01) 
3. สํานักจัดทํา  Balance  scorecaed (สสท.1.1-3-01)  และ  Strategie map (สสท.1.1-3-02) พรอมกับวิเคราะห 

                         ความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฎิบัติการประจําปอยางครบถวน (สสท.1.1-3-03) 
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4. สํานักช้ีแจงใหผูปฎิบัติงานรวมกันจัดทําตัวบงช้ีมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฎิบัติการประจําป และคา      
                         เปาหมาย ของแตละตัวบงช้ี (สสท.1.1-4-01)  เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 
                         ประจําป (สสท.1.1-4-02) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจําปครบถวน (สสท.1.1-5-01) 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฎิบัติการประจําป ปละ 2 ครั้ง (สสท.1.1-6-01) 

                         และรายงานผลตอผูอํานวยการสํานักพิจารณา (สสท.1.1-6-01, สสท.1.1-6-02) 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ และรายงานผลตอผูบริหารและกรรมการสํานัก 

 เพื่อพิจารณา (สสท.1.1-7-01) 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของกรรมการสํานักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผน 

 ปฎิบัติการประจําป (สสท.1.1-8-01, สสท.1.1-8-02) 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54)    
คา

เปาหมาย 
(ขอ) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
4 ขอ NA NA 4 ขอ 3 8  ขอ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท. 1.1-1-01 เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  เร่ืองการพิจารณาฟงยุทธศาสตร มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรุง 2552) 
สสท. 1.1-1-02 มติสภามหาวิทยาลัยผานความเห็นชอบ ผังยุทธศาสตร มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
สสท. 1.1-1-03 ผังยุทธศาสตรการพัฒนา มทร.พระนคร ฉบับปรับปรุงผานสภา (27 เม.ย. 2554) 
สสท. 1.1-1-04 การวางแผนยุทธศาสตร สูการปฎิบัติ 
สสท. 1.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทํากลยุทธ กําหนด ตัวชี้วัด คาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ระดับผลลัพธ และระดับผลผลิต ตามยุทธศาสตร สสท. (7 ต.ค. 2552) 
สสท. 1.1-1-06 ผังกลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-1-07 ความสัมพันธของยทุธศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สสท. 1.1-1-08 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะสัน้  (พ.ศ. 2553 – 2555) 
สสท. 1.1-1-09 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะปานกลาง  (พ.ศ. 2556 – 2560) 
สสท. 1.1-1-10 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะยาว  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สสท. 1.1-1-11 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
สสท. 1.1-2-01 รายงานการประชุมถายทอดแผนกลยุทธสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไปสูบุคลากร 
สสท. 1.1-2-02 เปาหมายกลยุทธและผูรับผิดชอบ 
สสท. 1.1-3-01 Balance  Scorecard  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-3-02 แผนที่กลยุทธ ( Strategie map ) 
สสท. 1.1-3-03 การวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธกับแผนปฎิบัติราชการประจําป 2553 
สสท. 1.1-4-01 ตัวบงชี้แผนปฎิบัติราชการประจําป 2553  และคาเปาหมาย 
สสท. 1.1-4-02 แผนปฎิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ป 2553 
สสท. 1.1-5-01 การดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจําป 2553 
สสท. 1.1-6-01 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สสท. 1.1-6-02 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
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สสท. 1.1-6-03 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
สสท. 1.1-7-01 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 1/2554  ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
สสท. 1.1-8-01 รายงานการประชุมนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะของกรรมการสํานัก ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ 

และแผนปฎิบัติราชการ 
สสท. 1.1-8-02 แผนกลยุทธ และแผนปฎิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ชัดเจน 
2. มีผังยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางการบริหารที่ชัดเจน 
3. มีตารางแผนปฎิบัติงานประจําปการศึกษา 2553  ที่ชัดเจน  
4. มีแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระยะ 15 ป,  ระยะสั้น,   ระยะปานกลาง และระยะยาว 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อบรมผูบริหารระดับสูงในดานเทคโนโลยีการบริหารงาน 
 

แนวทางแกไข  สนบัสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1. อบรมบุคลากร เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
        และแผนปฎิบัติราชการ 

 

ปการศึกษา 2554 – 2557 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรูดานแผนยุทธศาสตร 
        และแผนปฎิบัติราชการ การติดตามการดําเนินงาน 
        ตามแผนการประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุง 

 

- หน.สน.ผอ. 
- หัวหนางาน 
   บริหารทั่วไป 
- รอง ผอ.(กว.) 
- รอง ผอ.(กทป.) 
- รอง ผอ. (KM) 
 

ปการศึกษา 2554 – 2557 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายมนตรี     รัตนวิจิตร  โทร  0-2282-9009   ตอ 6300 
      (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี    ขํามา  โทร  0-2282-9009 ตอ 6401-4 
     (หัวหนาสํานักผูอํานวยการ) 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 :   รอยละของตัวช้ีวัดของหนวยงานที่ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําป 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 
สูตรคํานวณ :  

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่บรรลุเปาหมาย    x  100 
             จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

80 - 84 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

85 – 89 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

90 – 94  
บรรลุเปาหมายรอยละ 

95 - 99 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

100 
 
ผลการดําเนินการ  

ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งแผนดินและผลประโยชน และไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สสท.1.2-1-01, สสท.1.2-2-01, สสท.1.2-3-01, สสท.1.2-4-01) ซึ่งเปน
แผนที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมถึงใช
เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยในแผนฉบับดังกลาวได 
กําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายไวอยางชัดเจน ตัวบงช้ีเหลานี้เปนตัวบงช้ีระดับหนวยงาน มีจํานวนทั้งสิ้น  7  ตัวบงช้ี เพื่อบรรจุไว
ในแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการประเมินผลตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ทั้ง  7  ตัวบงชี และผลการประเมินสรุป (สสท.1.2-5-01, สสท.1.2-6-01) 
 

ตารางที่ 1.2.1  แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ  2553 
 รายการ หนวย จํานวน 

ตัวต้ัง 
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย ตัว 7 

ตัวหาร 
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด ตัว 7 

ผล 
 

รอยละจํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 100 

เปาหมาย รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 100 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
4 14.28 - 85.71 2 100 5 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
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 

เอกสารแจงการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2553 
เอกสารแจงการจัดสรรเงินงบประมาณรายได ประจําป พ.ศ. 2553 
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2553 
เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณรายได ประจําป พ.ศ. 2553 
เอกสารสรุปโครงการสัมมนาตาง ๆ ที่ไดรับจัดสรร ประจําป พ.ศ. 2553 
เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาตาง ๆ ที่ไดรับจัดสรร ประจําป พ.ศ. 2553 

 
ตารางสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้  ประจําปงบประมาณ 2553 

ตัวบงชี้ หนวยนับ เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

งบรายจายอื่น     
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการ เรื่องการ 
     จัดทําเอกสารวิชาการ 

โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานสหกิจศึกษา 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการ เรื่องการ 
     จัดทําเอกสารวิชาการ 

โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
     ดวยโปรแกรม Microsolf Power Point 

โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 

6. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานทะเบียน 
      แกเจาหนาที่ทะเบียน 

โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 

7. โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี โครงการ 1 1 บรรลุ ฯ 
 
จุดแข็ง 

1. มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณผลประโยชนของ
หนวยงานที่ชัดเจน 

2. มีเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนงบประมาณประจําป ที่ไดรับจัดสรร 
3. มีผลการประเมินที่เปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2553  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

41

จุดที่ตองพัฒนา 
1. การปรับแผนในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. ควรมีการใหความรูแกบุคลากรสายสนับสนุน ในการวางแผนจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรสู

หนวยงานยอย 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณและการวางแผน 
     ภายในหนวยงาน 
 

                        ป  2554 - 2556 

แผนพัฒนา 
1. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดแผนปฏิบัติงานและการเขียน 
      

- คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
- ผูอํานวยการ 
- รองผูอํานวยการ 
- หน.สน.ผอ.                         ป  2554 - 2556 

 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายมนตรี             รัตนวิจิตร           โทร  0-2280-1189 
      (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี           ขํามา  โทร  0-2282-9009  ตอ 6401-3 
     (หัวหนาสํานักผูอํานวยการ) 
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องคประกอบท่ี 2  ภาระกิจหลักของหนวยงาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 :   ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ  
คําอธิบายตัวบงชี้  :  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนการศึกษา และ เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครอยางมีคุณภาพ โดยมีความสอดคลองกับนโยบายและหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
แนวทางเกณฑบริหารมาตรฐานหลักสูตร ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดขึ้น มีการวางระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 
อันไดแก นักศึกษา   อาจารย  ผูปกครองสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป 
 
เกณฑมาตรฐาน:  

   1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด 
ที่สอดคลองกับนโยบาย/ขอกําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย/ขอกําหนดของ    
                คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   3. มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ  
                มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในทุกหลักสูตร  

     4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
               ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม  
               กรอบเวลาที่กําหนด  ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  

    5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
                ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ 
               ประเมินในขอ 4  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการครบ  
5 ขอ  

 
 
ผลการดําเนินการ  
 ในปการศึกษา 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานคือ 

1. มีเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ และดําเนินการตามเกณฑ 
                         ที่กําหนด โดยการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ  
                          อุดมศึกษา พ.ศ.2548  และ พ.ศ.2552 (สสท.2.1-01) 
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                2.      มีระบบและกลไกการเปด-ปดหลักสูตรใหมตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย    
                         ขอกําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการจัดทํา  
                         Flow chart ระบบและกลไกการเปด-ปดหลักสูตร (สสท.2.1-02) และมีการเผยแพรเพื่อการนําไป 
                         ปฏิบัติในทุกคณะ และมีแนวทางปฏิบัติการนําเสนอหลักสูตร (สสท.2.1-03) 

3.       มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ   
          กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในทุกหลักสูตร (สสท.2.1-04)  
4.      มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
          ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและ    
          ปรับปรุงหลักสูตร (สสท.2.1-05) และมีการประเมินหลักสูตรในทุกหลักสูตร โดยการจัดโครงการ    
          ประเมินผลหลักสูตรปริญญาตร ี ปการศึกษา 2552 (สสท.2.1-06) 
5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
         ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ 
         ประเมินในขอ 4  โดยมีคณะกรรมการชุดตางๆดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (สสท.2.1-07)  
          คณะกรรมตรวจสอบหลักสูตร (สสท.2.1-08)  และสภาวิชาการ (สสท.2.1-09)  และรายงานการ   
          ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ  (สสท.2.1-10 ) และรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
          (สสท.2.1-11 ) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)     

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

3 ขอ NA NA 3 ขอ 3 5 ขอ 5 
ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับ
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย   

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท.2.1-01 เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2548  

 และ พ.ศ.2552 
สสท.2.1-02 Flow chart ระบบและกลไกการเปด-ปดหลักสูตร 
สสท.2.1-03 Flow chart  แนวทางปฏิบัติการนําเสนอหลักสูตร 
สสท.2.1-04 แผนการปรับปรุงหลักสูตร (TQF) 
สสท.2.1-05 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
สสท.2.1-06 โครงการประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี ปการศึกษา 2552  
สสท.2.1-07 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สสท.2.1-08   คณะกรรมตรวจสอบหลักสูตร  
สสท.2.1-09   คณะกรรมการสภาวิชาการ  
สสท.2.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ  
สสท.2.1-11  รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
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จุดแข็ง 

1. มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                       
  2. มีการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. การรายงานการดําเนินงานหลักสูตรที่ถูกตองและ
ตรงตามกําหนดเวลาที่ สกอ.กําหนดในทุกภาค
การศึกษา 

2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 
2. …………………………………………………….. 

- รองผอ.สสท.
กลุมวิชาการ 

 

 
 
ผูกํากับตัวบงชี้                :   ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ โทร  0-2282-9009  ตอ  6305 
                                                    รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน         :   นางจรรยา  ย่ิงยวด โทร  0-2282-9009  ตอ  6309 
       (หัวหนางานหลักสูตรและมาตรฐาน) 
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ตัวบงชี้ท่ี  2.2  :   ระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  :    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนการศึกษา การใหบริการขอมูลสารสนเทศ ดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  และเกณฑมาตรฐานการอุดมศกึษาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน มีการกํากับดูแลการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่ใหความสนใจใฝรูตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา มีความรวมมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ  เชน สหกิจ
ศึกษา ฝกประสบการณทางวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพครู 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

  1.   มีระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอน ตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา    
              แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    

  2.   มีความรวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ    
              ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ  

   3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน  
              พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  4   .มีกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  5.   มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่มตีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ  

               เรียนรูทุกรายวิชา(ยกเวนรายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ) ทุกภาคการศึกษา   
  6.   การนําผลการประเมินในขอ 5 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

              กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินการ  
 ในปการศึกษา 2553  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินการ  6  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน  คือ 
 1.   มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ในทุกหลักสูตรโดยมีการกําหนดในประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus)  
 มีความยืดหยุนและหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถที่แตกตาง 
 และวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนน 
 การคิดวิเคราะห การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิด 
 การวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง ช้ีแนะแหลงขอมูล จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูในทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีการจัดทํา 
 คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (สสท.2.2 –01 )  และการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการจัดทํา 
 ตารางสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน (สสท. 2.2 –02 )                            
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         2.   มีความรวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครกับภาครัฐหรอืภาคเอกชน 
                   ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ   โดยมีบันทึกสัญญาความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (สสท. 2.2 –03)                                
         3.   มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ   
                การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    โดยจัดโครงการพัฒนา  
                คุณภาพการเรียนการสอน  เรื่อง  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       และจัดทํา    
                รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาหลังสิ้นสุดโครงการ  (สสท. 2.2 – 04) 

4. มีกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
         เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  (สสท.2.2 – 05) 
5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ เรยีนรูทุกรายวิชา (ยกเวน

รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในหองเรียนหรือหองปฏบิัติการ) ในทุกภาคการศึกษา โดยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็น
ของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชา      และมีการประเมินความพึงพอใจความเหมาะสมของ
อุปกรณ สื่อทีส่นับสนุนการเรียนรู (สสท.2.2–06)  และมีการประเมินผลหลักสูตรในดานการจัดการเรียนการสอน การใช
เครื่องจักรและอุปกรณการบริหารหลักสูตร     ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฯลฯ (สสท. 2.2 – 07) 

6. มีการนําผลการประเมินในขอ 5   มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการ  
        สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู   โดยการแจงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ  
        จัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา   ในทุกภาคการศึกษาใหผูสอนทราบเปนรายบุคคล     
        และนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตน   รวมทั้งมีการจัดทํารายงานผลการประเมิน     
       โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 (สสท.2.2 - 07)  รวมทั้งมีการประชุม   
        ช้ีแจงผลการประเมินดังกลาว         หนังสือเชิญเขารวมโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี      
        ในวันอังคารที่  29  มีนาคม  2554  (สสท. 2.2 – 08) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

4 ขอ 2 ขอ 2  5 ขอ 4 6 ขอ 5 
ตํ่ากวา
เปาหมาย    

เทากับ
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย   

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท. 2.2 - 01 คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
สสท. 2.2 - 02 ตารางสรุปผลการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
สสท. 2.2 - 03 บันทึกสัญญาความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา  สถานประกอบการ  ภาครัฐและภาคเอกชน 
สสท. 2.2 - 04 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สสท. 2.2 -05 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียน 
สสท. 2.2 - 06 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สสท. 2.2 - 07 รายงานการประเมินโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
สสท. 2.2 -08 หนังสือเชิญเขารวมโครงการติดตามและประเมินผลฯ 
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จุดแข็ง 
1. ผูบริหาร CEO ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหจัดทําวิจัยใน  

                        ช้ันเรียน 
2. คณะใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการสอน โดยสงอาจารยเขาอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการ         

                         สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูจัดขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 

        การสรางแรงจูงใจใหอาจารยเขารวมอบรม สัมมนากิจกรรม การจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพื่อใหเห็นความสําคัญและพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. การสรางแรงจูงใจ และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2. การติดตามผลและนําไปใชพัฒนาการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ปการศึกษา 2554 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. การสรางแรงจูงใจการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
 

   รอง ผอ.สสท.   
   กลุมวิชาการ 

ปการศึกษา 2554 - 2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้                :   ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ โทร  0-2282-9009  ตอ  6305 
                                                    รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน         :   นางรวินันท  การะเกษ โทร  0-2282-9009  ตอ  6307 
       (หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ) 
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ตัวบงชี้ 2.3   :   การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :  

    1. มีการจัดทําแผนการจัดการความรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธให.
 บุคลากรทราบ 

    2. มีการสงเสริมและผลักดันใหเกิดกระบวนการการจัดการความรูภายในองคกร 
    3. มีการรวบรวมองคความรูตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนคลังความรู 
    4. มีการพัฒนารปูแบบขอมูลสารสนเทศและบริการขอมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู 
    5. มีการประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อน 
 สูองคกรแหงการเรียนรู 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ 
  ในปการศึกษา 2553 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 
  1.  มีการจัดทําแผนการจัดการความรูใหสอดคลองกับยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 
  ศูนยการจัดการความรูจัดทําแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวบงช้ีของ สกอ. ก.พ.ร. สมศ. PMQA และ EdPEx 
ตลอดจนนําปญหาอุปสรรคที่พบ  ขอเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรู เสนอตออธิการบดีเพื่ออนุมัติ จัดสงใหคณะ/
หนวยงานภายในและเผยแพรทางเว็บไซตของศูนยการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 (สสท. 2.3-1-01 , สสท. 2.3-1-02 , สสท. 2.3-1-03 , สสท. 2.3-1-04 , และ สสท. 2.3-1-05) 
  2.  มีการสงเสริมและผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดการความรูภายในองคกร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดตั้งศูนยการจัดการความรูเปนหนวยงานภายในและมี
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร เพื่อสงเสริมและผลักดันโดยใชชองทางที่หลากหลาย 
เพื่อใหเกิดกระบวนการจัดการความรูภายในองคกร  ( สสท. 2.3-1-03 , สสท. 2.3-2-01 , สสท. 2.3-2-02 , สสท. 2.3-2-03) 
  3.  มีการรวบรวมองคความรูตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนคลังความรู 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/คณะ/หนวยงาน จัดทําทะเบียนความรูเพื่อรวบรวมองคความรู
และมีคลังความรูที่คณะ/หนวยงาน และบนเว็บไซต KM เพื่อเผยแพรและใหสะดวกตอการคนหา  (สสท. 2.3-3-01) 
  4.  มีการพัฒนารูปแบบขอมูลสารสนเทศและบริการขอมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการถายทอดความรูในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหกับบุคลากรของคณะ/หนวยงาน เพื่อใหสามารถจัดรวบรวมองคความรู ไวในคลังความรู  ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผาน Web Blog และ Web Board ตลอดจนเผยแพรกิจกรรม KM และบริการขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของศูนยการจัดการ
ความรูและเว็บไซต KM ของ คณะ/หนวยงาน  (สสท. 2.3-4-01 , สสท. 2.3-2-02) 
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  5.  มีการประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขับเคลื่อนสูงองคกรแหงการเรียนรู 
  ศูนยการจัดการความรูมีการประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร
และจัดกิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงานภายใน  (สสท. 2.3-2-01 , สสท. 2.3-2-02)  และมีขอตกลงความรวมมือเครือขายการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนศูนยประสานงานจัดการ
ประชุมและกิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ( สสท. 2.3-5-01 , สสท. 2.3-5-02 , สสท. 2.3-5-03 ,  
สสท. 2.3-2-02) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

3 ขอ 5  ขอ 5 5  ขอ 5 5  ขอ 5 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 
รายการหลักฐาน  
สสท. 2.3-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่ 4/2553  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 
สสท. 2.3-1-02 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  นโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  และมาตรการ  ศูนยการ

จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท. 2.3-1-03 บันทึกขอความที่ ศธ 0581.25/139  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร ยุทธศาสตรและแผนการจัดการความรู 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สสท. 2.3-1-04 บันทึกขอความที่ ศธ 0581.25/147 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
สสท. 2.3-1-05 แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขาถึงไดจาก  

http://webkm.rmutp.ac.th/km/   
สสท. 2.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 
สสท. 2.3-2-02 กิจกรรม KM ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 เขาถึงไดจาก  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 
สสท. 2.3-2-03 สภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 
สสท. 2.3-3-01 ทะเบียนความรู/คลังความรู ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร /คณะ/หนวยงาน เขาถึงได

จาก  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 
 
 
 
รายการหลักฐาน (ตอ) 
สสท. 2.3-4-01 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (www.rmutp.ac.th) เว็บไซตของศูนยการจัดการ
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ความรูและเว็บไซต KM ของคณะ/หนวยงาน 
สสท. 2.3-5-01 ขอตกลงความรวมมือเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สสท. 2.3-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2554 
สสท. 2.3-5-03 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนา

เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล....คลังความรูดานบริการสังคม” 
งบประมาณ ประจําป ๒๕๕๔  ศูนยการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินงาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

โครงการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ 
70,000 บาท 

ปงบประมาณ 2555 

 
กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร
และบริหารจัดการ
ความรูในองคกร 
- ศูนยการจัดการ
ความรู 

- 
ปงบประมาณ 2555 

 
 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข  โทร  0-2281-1833  

                    (ผูอํานวยการศูนยการจัดการความรู) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นายสุนทร  เหรียญจื้อ     โทร  0-2281-1833 
                                                   (หัวหนางานบริหารและวางแผน) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4  :   ระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีหนาที่ในการคัดเลือกนักศึกษา  โดยมีการวางระบบกลไกการ
คัดเลือกมีการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนเพื่อใหการดําเนินงานการคัดเลือกนักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 
  1.   มีระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
  2.   มีแผนการรับนักศึกษาที่ผานการพิจารณาของคณะ 
  3.   มีการดําเนินงานตามแผนการปฎิบัติงานการสอบ 
  4.   มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา 
  5.   มีการสรุปจํานวนนักศึกษาที่รับไวกับแผน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินการ 
1. จัดทําระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการรับนักศึกษา (สสท.2.4-1-01) 
2. นําแผนรับนักศึกษาที่ไดมาจากการสรุปของคณะตาง ๆ ที่อยูในมหาวิทยาลัยฯ ที่ทุกคณะมารวม

ประชุมกันในเรื่องของคุณสมบัติ  คุณวุฒิและจํานวนของนักศึกษาที่จะรับในแตละปการศึกษา   
การศึกษา  และสรุปออกมาเปนแผน 
รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.4-2-01) 

3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
ใหกับคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (สสท.2.4-3-01) 

4. จัดทําแผนการปฏิบัติงานการสอบ โดยไดกําหนด วัน เวลา ที่จะดําเนินออกมาเปนตารางการ
ปฏิบัติงานการสอบ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการสอบ (สสท.2.4-4-01) 

5. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา โดยการจัดทําปฏิทินการสอบ
คัดเลือกในแตละป  (สสท.2.4-5-01) พรอมจัดทําระเบียบการสอบคัดเลือกระบุรายละเอียดของการรับ
นักศึกษา (สสท.2.4-5-02) 

6. สรุปจํานวนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกตามกลไกการคัดเลือกทุกประเภทเปรียบเทียบกับแผนการรับ 
เสนอผูบริหาร  (สสท.2.4-6-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย. 53 – 30 กย. 53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53 – 30 กย. 53) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53 – 30 กย. 53) 
การบรรลุเปาหมาย 

12 เดือน 
6 เดือน งปม.53 

(1 ตค. 52 – 31 มีค. 53 ) 
9 เดือน งปม.53 

(1 ตค. 52 –  30 มิย. 53) 
12 เดือน งปม.53 

(1 ตค. 52 –  30 กย. 53)      

คาเปา 
หมาย 
(ขอ) 

 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากวา เทากับ สูงกวา 

4 ขอ NA NA 2 ขอ 2 5 ขอ 5 เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 

สสท. 2.4-1-01 มีขั้นตอนการรับนักศึกษา (Flow Chart) 
สสท. 2.4-2-01 แผนการรับนักศึกษา 
สสท. 2.4-3-01 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
สสท. 2.4-4-01 มีตารางการปฏิบัติงานการสอบ 
สสท. 2.4-4-02 มีผลการสอบ ขอเขียน สัมภาษณ และผูสอบได 
สสท. 2.4-5-01 มีปฏิทินการสอบคัดเลือก 
สสท. 2.4-5-02 มีระเบียบการสอบคัดเลือก 
สสท. 2.4-6-01 สถิติจํานวนนักศึกษาสมัครและรับไว 

 
จุดแข็ง 

1. มีขั้นตอน การปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานสอบ 
2. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป  เพื่อเปนการแจงขอมูลใหผูสนใจไดทราบรายละเอียด 

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตราฐาน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1. ระบบรับสมัครใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2 . การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

 
ป  พ.ศ.2554 – ป พ.ศ.2558 

แผนพัฒนา 
1.  ระบบรับสมัครใหสะดวก รวดเร็วขึ้น 
2.  การประชาสัมพันธหลายรูปแบบ 

รอง ผอ.สสท. 
กลุมทะเบียน 

และประมวลผล 
 

ป  พ.ศ.2554 – ป พ.ศ.2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน  โทร. 02-282-9009 ตอ 6304 

                                                                                  (รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวอุไรวรรณ  อ่ิมสุขวิริยะกุล  โทร. 02-282-9009 ตอ 6301 

                           (หัวหนางานรับเขาและทะเบียน) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 .5  :   กระบวนการดําเนินงานระบบทะเบียนภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :   กลุมทะเบียนและประมวลผล  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงาน  หลักที่มี
ความสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมีภารกิจหลักตั้งแตการรับนักศึกษา  เขาศึกษาตอ จนกระทั่ง
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา  และระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา  โดยมีงานตางๆ ดังตอไปนี้ 1. การรับรายงานตัวนักศึกษา  2. การบันทึก
แผนการเรียน   3. บันทึกตารางเรียน-ตารางสอน   4. การลงทะเบียนนักศึกษา 5. การตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา  6. 
ทําการตรวจสอบและบันทึกสถานะภาพนักศึกษา 7. จัดทําประกาศนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา  8. การตรวจสอบ
ผูสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา และ 9. การออกหนังสือสําคัญทางการศึกษา เปนตน  ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวอยู
ภายใตการทํางานของระบบงานทะเบียนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ   ที่สามารถเชื่อมโยงและ
ครอบคลุม   การทํางานระบบทะเบียนไดทั้ง 9 คณะ   โดยไดรับความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดีจากบุคลากรงาน
ทะเบียนและประมวลผลของทั้ง  9  คณะ  

เกณฑมาตรฐาน :  
     1. มีแผนการปฏิบัติงานของกลุมทะเบียนและประมวลผล   
     2.  มีปฏิทินการศึกษา และ ปฏิทินการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     3. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน   พ.ศ. 2550      
              - ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา  พ.ศ.2550   
              - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการวัดผลและ 
                 ประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
    4.  มีกระบวนการดําเนินงานตามคูมือการทํางานกลุมทะเบียนและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ 
    5.  มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานทะเบียน 
     6. มีการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ของสํานักสงเสริมฯ และคณะทั้ง 9 คณะ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

ผลการดําเนินการ  
1.  มีแผนการปฏิบัติงาน (สสท.2.5-1-01)  และผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
      พระนคร ตามหนังสือที่ ศธ.0581.13/448  ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และ ที่ ศธ.0581.13/1049          
      ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  
2. มีการดําเนินงานปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  (สสท.2.5-2-01)  และปฏิทินการสอบคัดเลือก 
       เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี (สสท.2.5-2-02) 
 3.  มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยตางๆ  อยางเครงครัด เชน 
              -  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน   พ.ศ. 2550      
              -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา  พ.ศ.2550   
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              -  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑการวัดผลและ- 
                  ประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 เปนตน 
4. มีการดําเนินงานตามคูมือการทํางานกลุมทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.5-4-01) 
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานทะเบียนโดยการจัดโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน 

(สสท.2.5-5-01)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย  (สสท.2.5-5-02) 
6. มีการประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย  และโครงการ 

อบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน (สสท.2.5-6-01, สสท.2.5-6-02) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

6 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-1 มีค.. 53)

9 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 มิย. 53) 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)   

 
 

 

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
4 ขอ NA 

 
 

NA 
 

3 ขอ 
 

3 
 

6 ขอ 5 
ตํ่ากวาเปาหมาย 

 
 

เทากับเปาหมาย 
 
 

สูงกวาเปาหมาย
 
   

 
การบรรลุเปาหมาย 
 มากกวาเปาหมาย เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงช้ีที่ 2.7 ไวที่ 4 ขอ  
ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดตระหนักและมีการพัฒนาในการที่จะทําใหบุคลากร 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของการทําหนาที่เปนผูใหบริการที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายและไววางใจ 
 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท.2.5-1-01 แผนการปฏิบัติงานของกลุมทะเบียนและประมวลผล 
สสท.2.5-2-01 ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
สสท.2.5-2-02 ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  
สสท.2.5-3-01 ระเบียบ และขอคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา 
สสท.2.5-4-01 คูมือ การทํางานกลุมทะเบียนและประมวลผล 
สสท.2.5-5-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย   
สสท.2.5-5-02 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   
สสท.2.5-6-01 ผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย       
สสท.2.5-6-02 ผลการประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน       
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จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีความเขาใจในระบบงานทะเบียนเปนอยางดี 
2. โปรแกรมระบบงานทะเบียนเปนระบบงานที่ใหบริการทางการศึกษาที่ครบวงจร 
3. สรางความสามัคคีในการทํางาน ระหวางบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   และบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ของคณะทั้ง 9 คณะ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนและพัฒนาระบบการใหบริการทุกป 
2. ควรมีการไปดูงานระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยช้ันนํา เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง  หนวยงาน 
3. มหาวิทยาลัยควรใหงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหมากกวานี้เนื่องจาก 

 ระบบงานทะเบียนเปนระบบงานที่ใหบริการกับลูกคาของมหาวิทยาลัย(นักศึกษา) 
     

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2.  เพื่อปรับปรุงงานบริการของบุคลากรงานทะเบียน 

 

กําหนดระยะเวลา  
ต้ังแตงบประมาณ 2554-2558 

 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุมทะเบียนและ 
ประมวลผล 

 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน โทร  0-2282-9009 ตอ 6304 
     (รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางภัครัตน  เชื้อนเคนทร         โทร  0-2282-9009  ตอ  6304 
     (หัวหนางานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา) 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6  :       ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :    ระบบงานทะเบียนที่มีความถูกตอง  รวมถึงการใหบริการที่ดีและรวดเร็ว  สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย และโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน  เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนและพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และบุคลากรงานทะเบียนทั้ง 9 คณะ ใหดําเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน  
 
เกณฑมาตรฐาน :  

 1. มีการขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย  
             และโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   

  2.  มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน 
             ผานระบบเครือขาย  และโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่ 
             งานทะเบียน   

 3.  มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียน 
 4.  มีการประเมินผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย  และ 

                  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   
  5.  มีการนําผลการประเมินทําการปรับปรุงแกไขระบบงานทะเบียน  

  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มีการดําเนินการขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน  (สสท.2.6-
2-01) และขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย (สสท.2.6-2-02) 

              2.     มีการดําเนินงานตามแผนการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย 
                      (สสท.2.6-2-01) และ แผนการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่             
                       งานทะเบียน  (สสท.2.6-2-02) 
              3.     มี การจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย 
                      (สสท.2.6-3-01)  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   
                       (สสท.2.6-3-02) 

       4.    มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน 
               ผานระบบเครือขาย (สสท.2.6-4-01)  และการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม    
               โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน (สสท.2.6-4-02)  

5.     นําผลการอบรมสัมมนามาทําการปรับปรุงโดยติดตอกับบริษัทเพื่อแกไขระบบ (สสท.2.6-5-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

6 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-1 มีค.. 53)

9 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 มิย. 53) 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)   

 
 

  

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
 

4 ขอ 
 

NA 
 

NA 
 

3 ขอ 
 
3 

 
5 ขอ 

 
5 

ตํ่ากวาเปาหมาย 
 
 
    

เทากับเปาหมาย 
 
 
 

สูงกวาเปาหมาย 
   
 
 

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท.2.6-1-01 หนังสือขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   
สสท.2.6-1-02 หนังสือขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย 
สสท.2.6-2-01 แผนการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย 
สสท.2.6-2-02 แผนการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   
สสท.2.6-3-01 มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย 
สสท.2.6-3-02 มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   
สสท.2.6-4-01 การประเมินผลการอบรมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผานระบบเครือขาย 
สสท.2.6-4-02 การประเมินผลการอบรมสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งาน

ทะเบียน   
สสท.2.6-5-01 หนังสือติดตอกับบริษัท 

 
จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบงานทะเบียน สํานักสงเสริมจึงไดรับการจัดสรรใหจัดงบประมาณ
เพื่ออบรมสัมมนาพัฒนาระบบงานทะเบียน 

2. คณะใหความรวมมือในการสงบุคลากรเขารวมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผาน     ระบบ
เครือขาย  และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารทะเบียนแกเจาหนาที่งานทะเบียน   

3.   บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลใหความรวมมือในการเขาอบรมสัมมนาทั้ง 2 โครงการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  งบประมาณที่ไดรับในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเห็นควรจะไดรับงบประมาณที่มากกวานี้  
                   เพื่อสามารถจัดโครงการใหกับบุคลการงานทะเบียนและบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานทะเบียน  
                   ดูงานที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได  รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมสัมพันธกลุมเพื่อสรางความสามัคคีใน 
                    การทํางาน  

2.   ควรไดรับงบประมาณในการปรับปรุงโปรแกรมในระบบงานทะเบียน และเทคโนโลยีเพื่อให 
      ระบบงานทันสมัยสูมาตรฐานสากล  



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2553  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

58

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1. เพื่อสรางสายสัมพันธระหวางบุคลากรงานทะเบียน 

และบุคลากรที่เกี่ยวกับกับงานทะเบียน และระบบ 
งานทะเบียน ปรับปรุงโปรแกรมระบบงานทะเบียน
เพื่อใหระบบ  ทะเบียนทันสมัยอยูเสมอ 

กําหนดระยะเวลา  
ต้ังแตงบประมาณ 2554-2558 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการทํางานของบุคลากร  
2. พัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน     

 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุมทะเบียนและ 
ประมวลผล 

กําหนดระยะเวลา  
ต้ังแตงบประมาณ 2554-2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน โทร  0-2282-9009 ตอ 6304 
     (รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางภัครัตน  เชื้อนเคนทร         โทร  0-2282-9009  ตอ  6304 
     (หัวหนางานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา) 
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ตัวบงชี้   2.7  ระดับความสําเร็จของความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลระบบงานทะเบียน  
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ : 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบงานทะเบียนที่เช่ือมโยงการทํางานใหกับนักศึกษาและ
คณาจารยเจาหนาที่โดยการกําหนดสิทธิ์การใชงาน  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน     อีกทั้งขอมูลระบบงานทะเบียนมี
ความสําคญัมาก  มีการปองกันและรักษาขอมูลใหเกิดความปลอดภัยและไมใหเกิดความเสียหาย 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

  1.   มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน (มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลระบบงานทะเบียน) 
  2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน 
  3. มีการสํารองขอมูล (Backup Data) 
  4. มีแผนการกูขอมูลในกรณีฉุกเฉิน (Recovery Data) 
  5. มีการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานระบบงานทะเบียนแตละระดับ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
ผลการดําเนินการ  

1. จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-1-01) 
2. มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน (สสท. 2.7-1-02)  เพื่อความสะดวกในการทํางาน  กรณีที่

เจาหนาที่ไมอยูสามารถทํางานทดแทนกันได  เพื่อไมใหติดขัด 
3. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-2-01)  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏบิัติงานมากขึ้น 
4. มีการสํารองขอมูลทุกวันศุกรของแตละสัปดาห  เพื่อไวใชในกรณีที่ขอมูลสูญหาย          เกิดไฟฟาขัดของ  

และสามารถนําขอมูลกูคืนกลับมาใชงานใหคืนสูสภาวะการทํางานปกติ (สสท. 2.7-3-01) 
5. มีการกําหนดสิทธิ์ผูใชงานของระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-5-01)  เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการจัดทํา

ขอมูลของนักศึกษา โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของทุกระดับอยางชัดเจน 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

6 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-31 มีค. 

53) 

9 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 มิย. 53) 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)           

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
3 ขอ 5 ขอ 5 5 ขอ 5 5 ขอ 5 

ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
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รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท. 2.7-1-01 Flow Chart  ระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-1-02 แผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน 
สสท. 2.7-2-01 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-3-01 หลักฐานการสํารองขอมูลระบบงานทะเบียน (เทป) 
สสท. 2.7-5-01 การกําหนดสิทธิ์ผูใชงานของระบบงานทะเบียน 

 
จุดแข็ง 

1. มีการแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

2. มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน   เพื่อความสะดวกในการทํางาน กรณีที่เจาหนาที่ไมอยู
สามารถทํางานทดแทนกันได เพื่อไมใหติดขัด 

3. มีการสํารองขอมูลทุกวันศุกร  เพื่อปองกันปญหาไฟฟาขัดของ สามารถนําขอมูลมาอัพเดทไดทันทวงที 
4. มีการแบงสิทธิ์การใชระบบงานทะเบียนแตละระดับที่ชัดเจน 
5.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทันสมัยมากขึ้นใหระบบสามารถรองรับการทํางานได    โดยไมติดขัด  และ

รวดเร็ว 
2. อัพเกรดระบบงานทะเบียนใหใชงานกับซอฟตแวรใหม ๆ  ได  

 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

2. เพิ่มสิทธิ์การใชงานใหคณะสามารถเรียกดูขอมูลได
ดวยตนเอง 

3. จัดใหมีการประชุมทุก ๆ  ป  เพื่อแกไขการทํางานให
คลองตัวมากยิ่งขึ้น 
 

 
ป 2555 - 2558 

แผนพัฒนา 
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน       

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุมทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
ป 2555 - 2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน  โทร  0-2282-9009  ตอ  6301, 6304 
     (รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวละมัย  บุตรลพ               โทร  0-2282-9009  ตอ  6301, 6304 
     (หัวหนางานประมวลผลและสารสนเทศ) 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1 :  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําสํานักและผูบริหาร 
                          
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  

    1. กรรมการสํานักฯ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่ 
                กําหนดลวงหนา 

    2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ    
                มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา 
                สถาบัน 

    3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน 
                และผลการดําเนินงานของสํานักฯ ไปยังบุคลากรในสํานักฯ 

    4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสํานักฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก 
                บุคลากรตามความเหมาะสม 

    5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสรมิพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ 
                สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

    6. ผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
    7. กรรมการสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 

                บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. คณะกรรมการสํานักปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่   
          กําหนด (สสท.3.1-1-01, สสท.3.1-1-02, สสท.3.1-1-03) 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน (สสท.3.1-2-01) กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี   
          ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานัก      
          (สสท.3.1-2-02, สสท.3.1-2-03) 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย (สสท.3.1-3-01) รวมทั้งสามารถสื่อสาร  
          แผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก  (สสท.3.1-3-02, สสท.3.1-3-03) 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสํานักฯ มีสวนรวมในการบิหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจบุคลากรตาม 
           ความเหมาะสม (สสท.3.1-4-01) 
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5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสํานัก 
           เต็มตามศักยภาพ  (สสท.3.1-5-01) 
6. ผูบริหาร  บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสํานัก และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  (สสท.3.1-6-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

4 ขอ NA NA 5 ขอ 3 7 ขอ 5 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท.3.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.3.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั้งที่ 1/2553 
สสท.3.1-1-03 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการสํานัก 
สสท.3.1-2-01 วิสัยทัศนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
สสท.3.1-2-02 รายงานการประชุมถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของสํานัก 
สสท.3.1-2-03 เผยแพรแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของสํานักในเว็บไซตของสํานัก 
สสท.3.1-3-01 รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสํานัก 
สสท.3.1-3-02 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6   เดือน 
สสท.3.1-3-03 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน 
สสท.3.1-4-01 รายงานการประชุมหัวหนางาน (มอบอํานาจการตัดสินใจ) 
สสท.3.1-5-01 การถายทอดการเขียนโครงขาย โดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.3.1-6-01 เอกสารแสดงถึงการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และการใชศักยภาพภาวะผูนํา ตามหลักธรรมาภิบาล 
สสท.3.1-7-01  

 
จุดแข็ง 
1.มีขอบังคับในการสรรหา ผอ.ที่โปรงใส ชัดเจน 
2.มีการมอบหมายหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ปฏิบัติได 
3.มีแบบและการประเมินผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เปนรูปธรรม ชัดเจน 
 
จุดทีตองพัฒนา 
1.ควรมีกลไกและแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะกาวขึ้นเปนผูบริหาร 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. สงเสริมความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรแตละคน 
 

พ.ศ. 2554 - 2560 

แผนพัฒนา 
1.จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในการกาวขึ้นเปนผูนํา 
   คุณภาพ 

- เลขานุการ 
   สํานัก
ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2554 - 2558 

 
 

ผูกํากับตัวบงชี้  :   นายมนตรี             รัตนวิจิตร           โทร  0-2280-1189 
       (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี           ขํามา  โทร  0-2282-9009  ตอ 6401-3 
      (หัวหนาสํานักผูอํานวยการ) 
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ตัวบงชี้ 3.2  :   การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน   :  

     1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูและประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานทราบ 
     2.   มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
     3.  มีการใชชองทางที่หลากหลายเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
                 การทํางานและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
    4. มีคลังความรูของหนวยงาน 

      5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู และนําผลการประเมิน ปญหาและ   ขอเสนอแนะ    
มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการความรูในปตอไป 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ 
  ในปการศึกษา 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 
  1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูและประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานทราบ 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหาร
จัดการความรูในองคกร เพื่อทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
(สสท. 3.2-1-01 , สสท. 3.2-1-02) เสนอตอผูอํานวยการเพื่ออนุมัติ (สสท. 3.2-1-03)  และเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทราบ (สสท. 3.2-1-04, สสท. 3.2-1-05)   
  2.  มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการดําเนินงานการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
บริหารจัดการความรูในองคกรฯ เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและแกไขปญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน (สสท. 3.2-2-01, สสท.3.2-2-02)   
  3.  มีการใชชองทางที่หลากหลายเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการ ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินการจัดการความรู โดยใชชองทางจัดทําเอกสารเผยแพร
ความรู    การอบรม/สัมมนา  การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  และการเผยแพรผาน
เว็บไซต KM  และ Web Blog  (สสท. 3.2-3-01) 

4. มีคลังความรูของหนวยงาน   
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการรวบรวมองคความรูเปนคลังความรูของหนวยงาน จัดทํา
ทะเบียนความรู ใหผูสนใจทราบบนเว็ปไซด KM ของหนวยงาน  (สสท. 3.2-4-01) 
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5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู และนําผลการประเมินปญหาและขอเสนอแน
มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการความรูในปตอไป 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทําสรุปประเมินผลแผนการจัดการความรู และนําผลเสนอ
ตอผูอํานวยการ (สสท. 3.2-5-01 , สสท. 3.2-1-03) และนําผลการประเมินแผนการจัดการความรู ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ 
มาใชในการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่องตอไป (สสท. 3.2-5-01, สสท. 3.2-5-02 และ สสท. 3.2-1-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

3 ขอ 5 ขอ 5 5 ขอ 5 5  ขอ  5 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 
 
รายการหลักฐาน  
สสท. 3.2-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและแผนจัดการความรู สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 
สสท. 3.2-1-02 แผนการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท. 3.2-1-03 บันทึกขอความ ที่ สน.ผอ. 413/53 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการความรู 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท. 3.2-1-04 การเผยแพรประชาสัมพันธ แผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เขาถึงไดจาก 

http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html  
สสท. 3.2-1-05 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0581.13/1491.1 ลงวันที 26 ตุลาคม 2553 เรื่อง คําสั่งและแผนการจัดการความรู 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท. 3.2-2-01 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท. 3.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและแผนจัดการความรู 
สสท. 3.2-3-01 กิจกรรมการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปการศึกษา 2553   
สสท. 3.2-4-01 ทะเบียนความรูของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขาถึงไดจาก 

http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html 
สสท. 3.2-5-01 สรุปประเมินผล แผนการจัดการความรู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สสท. 3.2-5-02 ปญหาและขอเสนอแนะจากการประเมินแผนการจัดการความรู และประสิทธิผลของแผนการจัดการ

ความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
จุดแข็ง 
  1.  ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

- 
ปงบประมาณ 2555 

 

- คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร
และบริหารจัดการ
ความรูในองคกร 
- ศูนยการจัดการ
ความรู 

 

 
 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข  โทร  0-2281-1833  
                                    (ผูอํานวยการศูนยการจัดการความรู) 
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางฉวีวรรณ  เจนจิตศิริ   โทร  0-2282-9009-15 ตอ 6401-4 
     (หัวหนางานบริหารงานทั่วไป) 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3   :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ : 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดดําเนินการใชระบบงานทะเบียน เพื่อการบริหาร การวางแผน 
และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ดวยการเชื่อมโยงระบบโดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย โดย
แบงเปน Internal Zone คือ เช่ือมตอกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือขายภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

  1.  มีแผนการดําเนินงานของระบบงานทะเบียน 
  2.  มีระบบงานทะเบียน MIS  เพื่อชวยในการบริหารและตัดสินใจ 
  3.  มีการสรุปขอมูลสถิติจํานวนนักศึกษา 
  4.  มีการสรุปขอมูลสถิติผูสําเร็จการศึกษา 
  5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 

            รปูแบบที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. มีแผนการดําเนินงานของระบบงานทะเบียน  โดยดําเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจาํปการศึกษา  
(สสท. 3.3-1-01) 

2. มีการนําขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามาจัดคา FTES (สสท. 3.3-2-01) เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงาน
อื่น ๆ  ใหเกิดประโยชน  

3. มีการนําขอมูลสถิติจํานวนนักศึกษา (สสท. 3.3-3-01) เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานอื่น ๆ ใหเกิดประโยชน 
4. มีการนาํขอมูลสถิติผูสําเร็จการศึกษา (สสส. 3.3-4-01) เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานอื่น ๆ ใหเกิดประโยชน 
5. มีการจัดสงขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา (สสท. 3.3-5-01) และขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 

ใหกับหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

6 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-31 มีค. 

53) 

9 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 มิย. 53) 

12 เดือน งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
3 ขอ NA NA 2 ขอ 2 5 ขอ 5 

ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท. 3.3-1-01 ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2553 
สสท. 3.3-2-01 คา FTES ปการศึกษา 2552 
สสท. 3.3-3-01 สถิตินักศึกษา ปการศึกษา 2553 
สสท. 3.3-4-01 สถิติผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 
สสท. 3.3-5-01 เอกสารการสงขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
จุดแข็ง 

1. ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2553  เพื่อใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักศึกษาตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดในขอบังคับ 

2. สถิตินักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานอื่น ๆ สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชน 

3. มีคา FTES  ปการศึกษา 2552  เพื่อใชในการคิดคํานวณคาใชจายในหนวยงานตาง ๆ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดทํารายงานสรุปผลจากระบบ MIS เสนอผูบริหารในการตัดสินใจ 
2. นํารายงานสรุปผลจากระบบ MIS แจงคณะเพื่อเปนขอมูลในการทําวิจัย 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
1. สงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการดูแล

ขอมูล งานทะเบียนที่มีความสําคัญและนําขอมูลไป
ใชใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 
ป 2555 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อใชในการปรับปรุง 

และพัฒนาโปรแกรมใหสมบูรณ ตามความตองการ
ของผูใชระบบ 

 
 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุมทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
ป 2555 - 2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน  โทร  0-2282-9009  ตอ  6301, 6304 
     (รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสาวละมัย  บุตรลพ               โทร  0-2282-9009  ตอ  6301, 6304 
     (หัวหนางานประมวลผลและสารสนเทศ) 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4   :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่ 
                รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน 
  3. มีการประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีลําดับความเสี่ยงสูง   และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน   และรายงานตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อ 

                พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  6.    มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสํานัก   ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห 

               ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2553  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผลงานผานระดับ  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  คือ 

1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท.) มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ 
เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ประจําป 2553(สสท. 3.4-1-01) 

2. วิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ของความเสี่ยงของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ครบทั้ง 3 ดาน (สสท. 3.4-2-01, สสท. 3.4-2-02) 

3. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห (สสท. 3.4-3-01,  
สสท. 3.4-3-02, สสท. 3.4-3-03) 

4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน (สสท. 3.4-4-01, สสท. 3.4-4-02) 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการประจําสํานักเพื่อ

พิจารณาอยางนอย ปละ 1 ครั้ง (สสท. 3.4-5-01, สสท. 3.4-5-02, สสท. 3.4-5-03, สสท. 3.4-5-04, สสท.3.4-5-05) 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป (สสท. 3.4-6-01) 
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 ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

3 ขอ 4 ขอ 3 5 ขอ 4 6 ขอ 5 
       

ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
สสท. 3.4-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
สสท. 3.4-2-01 วิเคราะหความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง  “การพัฒนางานสหกิจศึกษา มทร.พระนคร” 
สสท. 3.4-2-02 วิเคราะหความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง  “การบริหารในการตรวจสอบผูขอสําเร็จ

การศึกษา” 
สท. 3.4-3-01 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงโครงการป  2553 
สท. 3.4-3-02 ประเมินโอกาสละผลกระทบของความเสี่ยงเสี่ยง  “การพัฒนางานสหกิจศึกษา มทร.พระนคร” 
สท. 3.4-3-03 ประเมินโอกาสละผลกระทบของความเสี่ยงเสี่ยง  “การบริหารในการตรวจสอบผูขอสําเร็จ

การศึกษา” 
สสท. 3.4-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง “การพัฒนางานสหกิจศึกษา  มทร.พระนคร” 
สสท. 3.4-4-02 แผนบริหารความเสี่ยง “การบริหารในการตรวจสอบผูขอสําเร็จการศึกษา” 
สสท. 3.4-5-01 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน “การพัฒนางานสหกิจศึกษา  มทร.พระนคร” 
สสท. 3.4-5-02 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน “การบริหารในการตรวจสอบผูขอสําเร็จ

การศึกษา” 
สสท. 3.4-5-03 สรุปการประเมินองคประกอบตามฐานการควบคุมภายในดวยสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 

สสท. 
สสท. 3.4-5-04 รายงานผลการดําเนินการตามแผนความเสี่ยงป 2553 รอบ 12 เดือน 
สสท. 3.4-5-05 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
สสท. 3.4-6-01 นําผลการประเมินจากคณะกรรมการประจําสํานักมาดําเนินการจัดทําความเสี่ยง 
 
จุดแข็ง 
1.  ผูบริหารและบุคลากรใหความสนใจและรวมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร                
ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1.ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
   ความเสี่ยงเพื่อแกไขปญหา 
2.สงเสริมใหบุคลากรเขาใจ การบริหาร 
   ความเสี่ยง และดําเนินการใหเปนไป 
   รูปแบบ 
 
แผนพัฒนา 
1.สนับสนุนใหบุคลากรหาปจจัยเสี่ยง 
   ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ 
   สสท. ใหรอบคอบมากขึ้น 
2. เพิ่มพูนความรูในเรื่องความเสี่ยงเพื่อ   
    ใหบุคลากรเขาใจยิ่งขึ้น 

- หัวหนาสํานัก 
   ผูอํานวยการสํานัก 
- รอง ผอ.สสท.    
   (กลุมวิชาการ) 
- รอง ผอ.สสท. 
   (กลุมทะเบียนและ 
    ประมวลผล) 
 
    
 

ป 2554 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายมนตรี             รัตนวิจิตร            โทร  0-2282-9009 ตอ 6300 
     (ผูอํานวยการ) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี           ขํามา  โทร  0-2282-9009  ตอ 6401-3 
     (หัวหนาสํานักผูอํานวยการ) 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.5 :   รอยละของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
สูตรคํานวณ :  
 

จํานวนบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที่บรรลุเปาหมาย    x  100 
                        จํานวนบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ทั้งหมด 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

75 - 79 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

80 - 84 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

85 - 89  
บรรลุเปาหมายรอยละ 

90 - 94 
บรรลุเปาหมายรอยละ 

95 - 100 
 
ผลการดําเนินการ  

 ตามที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งแผนดินและผลประโยชน 
และไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สสท.3.5-1.01,สสท.3.5-1.02,สสท.3.5-1.03,สสท.3.5-1.04) 
ซึ่งเปนแผนที่จัดทําขึ้นจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
รวมถึงการสงบุคลากรภายของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปเขารวมอบรมความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากรภายในสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน      (สสท.3.5-2.01,สสท.3.5-2-02) 
 

ตารางที่ 1.2.1  แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ  2552 
 รายการ หนวย จํานวน 

ตัวต้ัง 
 

จํานวนบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่บรรลุเปาหมาย คน 33 

ตัวหาร 
 

จํานวนบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทั้งหมด คน 33 

ผล 
 

รอยละจํานวนบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่บรรลุเปาหมาย รอยละ 100 

เปาหมาย รอยละของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

รอยละ 80 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 
12 เดือน  งปม. 53 

(1 ตค.52-30 กย. 53) 
6 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 มีค. 54) 
9 เดือน งปม. 54 

(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 
รอยละ 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
80 NA NA 86 3 100 5 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน  (ใสรหัสเอกสาร) 

สสท.3.5-1-01 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนเครือขาย 
สสท.3.5-1-02 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารงานทะเบียนแกเจาหนาที่ทะเบียน 
สสท.3.5-1-03 โครงการการพัฒนาการทํางานเปนทีมและการวางแผนวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.3.5-1-04 เทคนิคการใหบริการ 
สสท.3.5-2-01 สรุปรายงานโครงการ 
สสท.3.5-2-02 การเขาอบรม/สัมมนาของบุคลากรสํานัก 

 
จุดแข็ง 
 1.มีการพัฒนาโครงการอยางตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

2.มีการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานที่จะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสงเสริม 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนสงเสริมและ
พัฒนาบุคลลากร 

งปม แผนดิน 
งปม รายได    

แผนพัฒนา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนสงเสริมและ
พัฒนาบุคลลากร 

- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ฯ 
- ผูอํานวยการ 
- รองผูอํานวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

งปม แผนดิน 
งปม รายได    

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายมนตรี รัตนวิจิตร  โทร  0-2282-9009 ตอ  6300 
     (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 1.  นางสุขาวดี ขํามา   โทร  0-2282-9009 ตอ 6401 - 6403 
     (หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  ป  55 - 58 

4  ป  55 - 58 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ   
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1   :   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน :  

    1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน  
    2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี 

                ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
    3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสํานักและบุคลากร 
    4. มีการรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  
     5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินของสํานักอยาง 

                ตอเนื่อง 
    6. มีการ ติดตามการบริหารการใชงบประมาณ 
    7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน 

                การวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําแผนกลยุทธ(สสท.4.1-1-01) ที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได (สสท.4.1-2-01) 
3. มีงบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ในแตละพันธกิจ การพัฒนาสํานัก และการพัฒนาบุคลากร 

(สสท.4.1-3-01) 
4. มีการรายงานทางการเงินผานระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (สสท.4.1-4-01) 
5. มกีารวิเคราะหสถานะทางการเงิน เพื่อควบคุมติดตามการใชเงินที่ไดรับจัดสรรอยางตอเนื่อ (สสท.4.1-5-01) 
6. มีการติดตามการบริหารการใชงบประมาณผานระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (สสท.4.1-6-01) 
7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินของสํานัก ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินเพื่อ

การวางแผนและการตัดสินใจ (สสท.4.1-7-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
4 เดือน 

(1 มิย.53-30 กย.53) 
8 เดือน 

(1 มิย. 53-31 มค. 54) 
12 เดือน 

(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

4 ขอ NA NA 5 ขอ 3 7 ขอ 5 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท.4.1-1-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 ป  (พ.ศ. 2553 – 2565) 
สสท.4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-3-01 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สสท.4.1-4-01 รายงานทางการเงินผานระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สสท.4.1-5-01 รายงานสถานะทางการเงินสํานักผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-6-01 การติดตามการใชจายงบประมาณ 
สสท.4.1-7-01 ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินงบประมาณของสํานัก 
 
จุดแข็ง 

1. มีระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
2. มีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 

1. สงเสริมใหบุคลากรรูจักการวางแผนใชงบประมาณ 
2. สงเสริมใหบุคลากรติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

ป พ.ศ. 2554 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาหลักการบริหารแผนและงบประมาณ 

 

- เลขานุการ 
   สํานักผูอํานวยการ 
 

ป พ.ศ. 2554 - 2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายมนตรี             รัตนวิจิตร           โทร  0-2280-1189 
     (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี           ขํามา  โทร  0-2282-9009  ตอ 6401-3 
     (หัวหนาสํานักผูอํานวยการ) 
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องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                       
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  

 1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ 
               ของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.   มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ 
               ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

    3.   มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสํานัก 
    4.   มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม 

                การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ 
                สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล 
                ครบถวนตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ 
               ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ 
                               ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

    6.   มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนนุการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ 
    7.   มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิต  

                และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
    8.   มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
    9.   มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให 

                หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
ผลการดําเนินการ  

1. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ 
  สอดคลองกับพันธกิจและการพัฒนา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (สสท.5.1-1-01) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะอนุกรรมการ 
  พัฒนาคุณภาพดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับสํานักและผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียนเปนผูดูแลรับผิดชอบ (สสท.5.1-2-01) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท.5.1-3-01) 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2553  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

78

 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถวน ประกอบดวย 

4.1 การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (สสท.5.1-4-01) 
4.2 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

และคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา (สสท.5.1-4-02) 
4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก (สสท.5.1-4-03) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน (สสท.5.1-5-01) 
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สสท.5.1-6-01) 
7. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต 

  ผูใชบริการ ประเมินผลสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนํามาปรับปรุงตอไป (สสท.5.1-7-01) 
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

 (สสท.5.1-8-01) 
9. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น 
         สามารถนําไปใชประโยชนได 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) 

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

คา
เปาหมาย 

(ขอ) 
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

4 ขอ 2 ขอ 2 2 ขอ 2 9 ขอ 5 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

 
รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร) 
สสท.5.1-1-01 แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 
สสท.5.1-2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับสํานัก 
สสท.5.1-3-01 เปาหมายคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (KPI) 
สสท.5.1-4-01 แผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553  
สสท.5.1-4-02 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 
สสท.5.1-4-03 แผนพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ (Improvement Plan) 
สสท.5.1-5-01 แผนพัฒนาสงเสริมปรับปรุง ปการศึกษา 2553 
สสท.5.1-6-01 ระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
สสท.5.1-7-01 ชองทางเปดโอกาสให นักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต ผูใชบริการ แสดงความคิดเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุง 
สสท.5.1-8-01 มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ และมีกิจกรรมรวมกัน 
สสท.5.1-9-01 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ และแผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปการศึกษา 2553  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

79

จุดแข็ง 
      1.   มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
3.   มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของสํานัก 
4.   บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. และ 

             ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนสงเสริม 
1. พิจารณาใชประโยชนจากองคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ  ที่
ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุง
พัฒนาปจจัยตางๆ อยางจริงจัง 
2.  ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยทันที 
และปรับใหเขากับระบบงานของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ป พ.ศ. 2554 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ 

- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ฯ 
- ผูอํานวยการ 
- รองผูอํานวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

ป พ.ศ. 2554 - 2558 

 
ผูกํากับตัวบงชี้  :  นายมนตรี             รัตนวิจิตร           โทร  0-2280-1189 
      (ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี           ขํามา  โทร  0-2282-9009  ตอ 6401-3 
      (หัวหนาสํานักผูอํานวยการ) 
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สวนที่ 3 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553 
 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 


