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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  8  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
        1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

โดยจัดทําแผนกลยุทธ์หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (สสท. 1.1-1-01, สสท. 1.1-1-
02, สสท.1.1-1-03) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํานัก (สสท. 1.1-1-04) โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา 
ปณิธานตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.551-2565)  
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) (สสท. 1.1-1-05, สสท. 1.1-1-06, สสท. 1.1-1-07, 
สสท. 1.1-1-08, สสท. 1.1-1-09, สสท. 1.1-1-10) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

              โดยจัดทําหนังสือไปยังกลุ่มงาน เพ่ือถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร (สสท. 1.1-2-01) 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน   การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยสาํนักจัดทํา Strategic map และ Balance scorecard  พร้อมกับวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกล

ยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปี (สสท. 1.1-3-01, สสท. 1.1-3-02, สสท. 1.1-3-03) 
      4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

โดยสํานักจัดการประชมุชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจัดทําตัวบ่งชี้มีตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ี(สสท. 1.1-4-01) 
      5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีครบถ้วน ตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ (สสท. 1.1-5-01,  
สสท. 1.1-5-02) 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงนตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ปีละ 2 คร้ัง (สสท. 1.1-6-01, สสท. 

1.1-6-02) 
      7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

โดยประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลต่อคณะกรรมการสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อพิจารณา (สสท. 1.1-7-01) 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การประจําปี  
โดยนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (สสท. 1.1-8-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

4 2 ข้อ 2 5 ข้อ 3 8 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท. 1.1-1-01 เอกสารมติสภาผ่านความเห็นชอบ ผงัยุทธศาสตร์ มทร. (ฉบับปรบัปรุง) 27 เม.ย. 2554 
สสท. 1.1-1-02 ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรงุ) 27 เม.ย. 2554 
สสท. 1.1-1-03 เอกสาร “การวางแผนยุทธศาสตร์ สูก่ารปฏิบัติ” 
สสท. 1.1-1-04 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสาํนักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-1-05 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ)์ กลวธิี/มาตรการ โครงการ 
สสท. 1.1-1-06 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 15 ป ี(พ.ศ.2553-2565) 
สสท. 1.1-1-07 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 
สสท. 1.1-1-08 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะสั้น (พ.ศ.2553-2555) 
สสท. 1.1-1-09 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะปานกลาง (พ.ศ.2556-2560) 
สสท. 1.1-1-10 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะยาว (พ.ศ.2561-2565) 
สสท. 1.1-2-01 บันทึกเรื่องการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติราชการประจําปีและแผนยุทธศาสตร์สาํนัก 
สสท. 1.1-3-01 แผนท่ียุทธศาสตร ์(Strategy Map) และ (Balance Scorecard) สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-3-02 ผังยุทธศาสตรส์ํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-3-03 แผนปฏิบตัิงาน ปงีบประมาณ 2554, 2555 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-4-01 รายงานการประชุม........ 
สสท. 1.1-5-01 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท. 1.1-5-02 รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
สสท. 1.1-6-01 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
สสท. 1.1-6-02 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 
สสท. 1.1-7-01 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2554 
สสท. 1.1-8-01 การนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรบัปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปี งบประมาณ พ.ศ.

2555 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีชัดเจน 
3. มีผังยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตารางแผนปฏิบัติงานประจําปี ท่ีชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. อบรมผู้บริหารระดับสูง เร่ืองแผน และการใช้เทคโนโลยีการบริหารงาน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. อบรม พัฒนาบุคลากร เร่ืองการจัดทําแผนฯ 

- หน.สน.ผอ. 
- หัวหน้างาน 
   บริหารท่ัวไป 
- รอง ผอ. (กว) 
- รอง ผอ. (กทป) 
- รอง ผอ. (KM) 
 

ปีการศึกษา 2555-2557 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ 
    แผนปฏิบัติราชการ 

ปีการศึกษา 2555-2557 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายมนตรี รัตนวิจิตร โทร  0-2282-9009   
     (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี ขํามา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6408 
     (หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :   ผลการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมท่ีบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  8  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

   1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีและค่าเป้าหมาย 
          โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยกําหนดค่าเป้าหมาย  

และผู้รับผิดชอบ  (สสท. 1.2-1-01, สสท.1.2-1-02) 
   2. มีการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
          โดยผู้บริหารได้เร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน และไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน 

(สสท. 1.2-2-01) 
   3. มีการรายงานผลการดําเนินงาน ต่อคณะกรรมการประจําสํานักพิจารณา  
          โดยสํานักผู้อํานวยการ รายงานผลการดําเนินงานประจําปีต่อคณะกรรมการสํานักเพ่ือพิจารณา (สสท. 

1.2-3-01) 
   4. มีการประเมินผลครบทุกโครงการฝึกอบรม 
          โดยผู้รับผิดชอบได้ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม ครบทุกโครงการ (สสท. 1.2-4-01) 
   5. มีค่าระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

                         - 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

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

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 2 2 3 3 4 4 

 
รายการหลักฐาน   

สสท.1.2-1-01 
สสท.1.2-1-02 
สสท.1.2-2-01 
สสท.1.2-3-01 
สสท.1.2-4-01 
สสท.1.2-5-01 

แผนปฏิบัติงานประจําปี 
ตัวบ่งชี้แผนปฏิบติัการประจําปี และค่าเป้าหมาย 
เอกสารการเร่งรัด และติดตามผลปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 
เอกสารการประขุมคณะกรรมการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผลการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม 
     - 
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จุดแข็ง 
1. มีเอกสารแผนปฏิบัติราชการท่ีได้รับงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ของ

หน่วยงานท่ีชัดเจน 
2. มีเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนงบประมาณประจําปี ท่ีได้รับจัดสรร 
3. มีผลการประเมินท่ีเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
จุดท่ีต้องพัฒนา 

1. การปรับแผนในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
2. ควรมีการให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ในการวางแผนจัดทําคําของบประมาณและการจัดสรรสู่หน่วยงานย่อย 

 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 

2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. โครงการอบรมการจัดทํางบประมาณและการวางแผน 
     ภายในหน่วยงาน 
 

- คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
- ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

                        ปี  2555 - 2556 

แผนพัฒนา 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแผนปฏิบัติงานและการเขียน 
      

                        ปี  2555 - 2556 
 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายมนตรี             รัตนวิจิตร           โทร  0-2280-1189 
      (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี           ขํามา  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6401-3 
     (หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ) 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.3.1   :   ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็น    

  บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)                       
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ้ ดําเนินการ 2 ขอ้ ดําเนินการ 3 ขอ้ ดําเนินการ 4 ขอ้ ดําเนินการ 5 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

     1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษา 
                        โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีกลไกในการผลักดันและมีนโยบายสนับสนุน
ส่งเสริมการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา  โดยได้จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลพระนครว่าด้วยการ
จ่ายเงินเพ่ือการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (สสท.1.3.1-1-01)  ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 (สสท.1.3.1-1–02)  ตลอดจนได้เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับมาตรฐาน  
กระบวนการ  และการบริหารจัดการ         สหกิจศึกษา  รวมถึงทักษะการนิเทศสหกิจศึกษา  ให้กับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มีศักยภาพในการดําเนินงานสหกิจศึกษาและสามารถทําการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ  โดยได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ซ่ึงจัด
ระหว่างวันท่ี  22 – 24  มีนาคม  2554 ณ โรงแรมวีวัน  จังหวัดนครราชสีมา (สสท.1.3.1-1–03)  อีกท้ังยังได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ในงานสหกิจศึกษา (สสท.1.3.1-1–04)  เพ่ือให้การดําเนินงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน  โดยภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (สสท.1.3.1-1–05)  ซ่ึงมีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน 
                2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 

                 - 
    3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL  เป็นแนวทางในการพัฒนา 

                        โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้นําหลักของ  WIL  มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  อาทิเช่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์  โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) (สสท.1.3.1-3-01)  และทุกหลักสูตรท่ีมี
แผนการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  ฝึกงาน  และฝึกสอน  เพ่ือสร้างประสบการณก์ารทํางานท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ี
นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการจริง  เป็นระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา (16  สัปดาห์) (สสท.1.3.1-3-02)  และใน
หลักสูตรเทียบโอน  มีแผนการเรียน  เพ่ือสร้างประสบการณ์การทํางานให้กับนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาไปฝึกงานใน
สถานประกอบการจริง  เป็นระยะเวลา  360 ชม. (สสท.1.3.1-3-03)  รวมถึงหลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมท่ีมี
แผนการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  เพ่ือสร้างประสบการณ์
ให้กับนักศึกษาในการเป็นครูและการสอนเป็นต้น (สสท.1.3.1-3-04)   
 
                4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอย่างเปน็ระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

             โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
การฝึกงาน  และฝึกสอน  ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว (สสท.1.3.1–4-01)  และมีการ
ประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ซ่ึงจัดระหว่างวันท่ี  22 – 
24  มีนาคม  2554 ณ โรงแรมวีวัน  จังหวัดนครราชสีมา (สสท.1.3.1-4–02 )  รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาประจําปีการศึกษา 2554  ของคณะต่าง ๆ (สสท.1.3.1-4-03)  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ด้าน   สหกิจศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนต่อไป 
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    5. มีผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือได้รับการยกย่อง 

                        โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําท่ีเน้น
วิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ  โดยในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานสหกิจศึกษา  8  คณะ 32  สาขาวิชา  นักศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 / 2554  มีจํานวนท้ังสิ้น  1,174  คน  และสถานประกอบการท่ียอมรับการจัดการ
เรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  มีจํานวนถึง  597  แห่ง (สสท.1.3.1-
4-03)  จึงทําให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้ให้การยอมรับในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร  โดยขอเข้าศึกษาดูงานการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ  
เม่ือวันท่ี   26  เมษายน  2555   (สสท.1.3.1-5-01)   

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน 
1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55) 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 1 ข้อ 1  2 ข้อ 2  4 ข้อ 4 
 
รายการหลักฐาน (ใส่รหสัเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สสท.1.3.1-1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ือการจัดสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานวิชาชีพ 

สสท.1.3.1-1-02 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 
สสท.1.3.1-1-03 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ซ่ึงจัดระหว่างวันท่ี  22 

– 24  มีนาคม  2554 ณ โรงแรมวีวัน  จังหวัดนครราชสีมา 
สสท.1.3.1-1-04 คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มต่างๆ 
สสท.1.3.1-1-05 คําสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน 

2554 
สสท.1.3.1-3-01 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)  และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 
สสท.1.3.1-3-02 หลักสูตรสหกิจศึกษา  สาขา........... 
สสท.1.3.1-3-03 หลักสูตรเทียบโอน  สาขา........... 
สสท.1.3.1-3-04 หลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สสท.1.3.1-4-01 ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  การฝึกงาน  และฝึกสอน  ในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน 
สสท.1.3.1-4-02 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  

ซ่ึงจัดระหว่างวันท่ี  22 – 24  มีนาคม  2554 ณ โรงแรมวีวัน  จังหวัดนครราชสีมา 
สสท.1.3.1-4-03 รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศกึษา  ภาคเรียนท่ี 1 / 2554 
สสท.1.3.1-5-01 หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน  และ  ภาพถ่าย 
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จุดแข็ง 

มีหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทํางานในสถานประกอบการ  ได้แก่  หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนในระบบสหกิจศึกษา  และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

จุดท่ีควรพัฒนา 
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  โดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนาการเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนของ
แต่ละคณะ  เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท้ังในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 
2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส่งนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เพ่ิมประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ 

รองผอ.สสท.กลุ่มวิชาการ 

2555 

แผนพัฒนา 
1.  พัฒนาคณาจารย์  โดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 

 
2555 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้                :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์ุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6400 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน         :   นางรวินันท์   การะเกษ                          โทร  0-2282-9009  ต่อ  6404 
       (หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2   :   กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  

    (Technology Based Education - Training)                    

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ้ ดําเนินการ 2 ขอ้ ดําเนินการ 3 ขอ้ ดําเนินการ 4 ขอ้ ดําเนินการ 5 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
   1. มีระบบกลไกกระบวนการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับ Technology  Based และฝึกทักษะในการทํางาน 

          โดยมีระบบกลไกกระบวนการจดัการเรียนการสอน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         
โดยอาจารย์ผู้สอนจัดทํารายวิชาท่ีมีการเรียนรู้ด้วย e-Learning      (สสท.1.3.2-1-01)  สรุปรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนด้วย 
e-Learning  และมีการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เม่ือวันอังคารท่ี 29 พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องประชุมชั้น 5  สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  (สสท1.3.2-1-02) รายงานการประชุมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
   2. มีความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนกับสถานศึกษาของรัฐ 

           โดยมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ท้ัง  8 แห่ง 
 (สสท.1.3.2-2-01)  สรุปรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  และมีความร่วมมือกับสถานศึกษาของรัฐใน
การจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (สสท.1.3.2-2-02) บันทึกความร่วมมือ
การจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง 
   3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีใ่หน้ักศึกษาเรียนรูด้้าน Technology Based กับชุมชน สังคม                         

          โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนท่ีให้นักศึกษาเรียนรู้ด้าน Technology  Based กับ
ชุมชน สังคม   (สสท.1.3.2-3-01) สรุปกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอน 

 4.  มีการจดัการเรียนรู้ใหน้ักศึกษาสามารถใช้หลัก Technology Based  ในงานวจิัย โครงงาน กรณีศึกษา 
          โดยมีการจัดการเรียนรู้โดยการวิจัย โครงงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 

(สสท.1.3.2-4-01)  ชื่อโครงการวิจัย หรือโครงงาน  พร้อมตัวอย่างคณะละ  1  ผลงาน 
   5. มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และนําไปปรับปรงุพัฒนาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะวิชาชีพ  

          โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําแผนการดําเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะ 
ท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน  มีการติดตามผล  และสรุปผลการดําเนินงาน  (สสท. 1.3.2-5-01)  แผนการดําเนินงานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใช้ทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 3 2 ข้อ 2 4 ข้อ 4 5 ข้อ 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.1.3.2-1-01 สรุปรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนด้วย e-Learning 
สสท.1.3.2-1-02 รายงานการประชุมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง วันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 
สสท.1.3.2-2-01 สรุปรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
สสท.1.3.2-2-02 บันทึกความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง 
สสท.1.3.2-3-01 สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะต่างๆ 
สสท.1.3.2-4-01 ชื่อโครงการวิจัย  และโครงงาน  พร้อมตัวอย่างคณะละ  1  ผลงาน 
สสท.1.3.2-5-01 แผนการดําเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน 

 

จุดแข็ง 
1. มีการอบรมให้ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้กับคณาจารย ์

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2. ควรพัฒนาคณาจารย์ด้านสื่อการสอน IT 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ Technology Based ให้กับ 

คณาจารย์ 

รอง ผอ.สสท. 
(กลุ่มวิชาการ) 

2555 - 2559 

แผนพัฒนา 
1. จัดอบรมสัมมนาการใช้สื่อการสอนให้กับคณาจารย์ 

2555 - 2559 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธ์ุ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6400 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :    นางณิชกมล  ยมนา    โทร  0-282-9009  ต่อ  6403 
         หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.3   :   มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา                     

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ้ ดําเนินการ 2 ขอ้ ดําเนินการ 3 ขอ้ ดําเนินการ 4 ขอ้ ดําเนินการ 5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
             1.   มีการกําหนดกลยุทธ์หลักและผังยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

              โดยมีผังยุทธศาสตร์ประเด็นกลยุทธ์หลักมาตรการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ  พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ  พัฒนาความรู้ด้านวิชาชพี โดยกําหนดให้สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สสท.1.4.3-01) 
             2.   ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงาน  

          โดยมีการจัดทําแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยได้จัดทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ซ่ึงมีอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมให้ข้อเสนอในการจัดทําแนวทาง(สสท.1.4.3-02) 

  3.   ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี ประชุมระหว่
สถาบันหรือท่ีประชุมระดับนานาชาติ 

         โดยมีการประชุมและชี้แจงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงานเข้าประกวดหรือเป็นลักษณะของ
สิ่งประดิษฐ์หรือการจัดนิทรรศการ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ สร้างหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ 
ระดับโลก ณ ประเทศตุรกี  (สสท.1.4.3-03) 

  4.   สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถ สะท้อนถึง
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่โลกอาชีพ 
                       โดยมีโครงการจัดประชุม/กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของนักศกึษา และเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์  โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของนักศึกษา  เช่น คณะอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  (สสท.1.4.3-04) 

    5.   มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
               โดบมีการสรุปผลการจัดนิทรรศการ และโครงการท่ีสนับสนุนผลงานของนักศึกษา  (สสท.1.4.3-05X 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 3 NA NA NA NA 5 ข้อ 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.1.3.3-1-01 ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สสท.1.3.3-2-01 แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการ 
สสท.1.3.3-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ คร้ังท่ี 3/2555 และโครงการสร้างหุ่นยนต์ 

กู้ภัยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมปร์ะดับโลก ณ ประเทศตุรกี 
สสท.1.3.3-4-01 โครงการและภาพกิจกรรมของนักศึกษา 
สสท.1.3.3-5-01 สรุปผลการจัดนทิรรศการ และโครงการท่ีสนับสนุนผลงานของนักศึกษา   
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จุดแข็ง 
            1.   มีแผนและโครงการสนับสนุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเลย 
2. ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.   สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพกับภาครัฐและเอกชน 

 
 

รองผอ.สสท.กลุ่ม
วิชาการ 

 
2555 

แผนพัฒนา 
1. .................................................................................... 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้                :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6400 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน         :   นางจรรยา  ยิ่งยวด โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 
       (หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐาน) 
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องค์ประกอบที่ 2  ภาระกิจหลักของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1-2 ข้อ 

 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ  
6 ข้อ  

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  6  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
       1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร  ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดท่ีสอดคล้องกับนโยบาย/
ข้อกําหนดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

      โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปิดหลักสูตร
เดิมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2552 โดยมี
การจัดทํา Flow chart การเปิดและปิดหลักสูตร และการจัดทํา Flow chart แนวทางปฏิบัติการนําเสนอหลักสูตร (สสท.2.1-01,
สสท.2.1-02) 
           2. มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต               
                                     โดยมีแผนการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร  โดยมีแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554  (สสท.2.1-03) 

    3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
                  โดยมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร โดยจัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตร TQF และดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (สสท.2.1-04, สสท.2.1-05) 
           4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปีการศึกษาและนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ดําเนินการหลักสูตรประจําปีการศกึษาไปปรับปรุงหลักสูตร      
                   โดยมีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําทุกปีการศึกษา โดยจัดทํารายงาน    

ผลการประเมินโครงการติดตามและประเมิลผล ประจําปีการศึกษา 2553 และนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปีการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร  (สสท.2.1-06, สสท.2.1-07) 

          5. มีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
                              โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการรายงานข้อมูลการ   
      ดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา (สมอ.07 และ มคอ.7) (สสท.2.1-08) 

          6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
                              โดยมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
กับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  โดยจัดทํารายงานสรุปสถาน
ประกอบการท่ีฝึกปฏิบัติ/ฝึกสอนของคณะท่ีมีความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาครฐัหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร (สสท.2.1-09) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน 
1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 

55) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากว่า
เป้าหมาย    

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   3 NA NA NA NA 6 5 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สสท.2.1-1-01 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
สสท.2.1-1-02 Flow chart   ระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติการนําเสนอหลักสูตร 
สสท.2.1-2-01 แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 
สสท.2.1-3-01 แผนการปรับปรุงหลักสูตร TQF 
สสท.2.1-3-02 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
สสท.2.1-4-01 โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 
สสท.2.1-4-02 รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร 
สสท.2.1-5-01   รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา (สมอ.07 และ มคอ.7) 
สสท.2.1-6-01 สถานประกอบการท่ีฝึกปฏิบัติ/ฝึกสอน หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ 

 
จุดแข็ง 

1. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                       
  2. มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 

2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. การรายงานการดําเนินงานหลักสูตรท่ีถูกต้องและตรง

ตามกําหนดเวลาท่ี สกอ.กําหนดในทุกภาคการศึกษา 

 
 

รองผอ.สสท.กลุ่ม
วิชาการ 

 
2555 

แผนพัฒนา 
1. คณะควรมีแผนและดําเนินการพัฒนาคุณวุฒิของ

อาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

 
2555 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้                :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6400 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน         :   นางจรรยา  ยิ่งยวด โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 
          (หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐาน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 :   ระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอน   
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  6 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

  1.   มีระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอน ตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    
             โดยมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดังนี้ 
  1.1  ทุกหลักสูตรมีการกําหนดในประมวลรายวิชา (Course Syllabus) มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
ผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้  โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลจัดการเรียนการ
สอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรู้ในทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โดยพิจารณาจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท่ีใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการ
สอน  (สสท.2.2-1-01)  คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  1.2  มีแบบฟอร์มสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ลงในเว็บของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เพ่ือให้ผู้สอนนําไปบูรณาการและพัฒนาวิธีสอนและการประเมินผลให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับผู้เรียนเฉพาะรายบุคคล  
(สสท.2.2-1-02)  แบบสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  1.3  มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ   (สสท.2.2-1-03)  รายงานการประเมินผลโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
              2.   มีความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  
            โดยมีความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ดังนี้ 
  2.1  บันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับพ้ืนฐานให้สิทธิในการเข้าศึกษาต่อ  
                                      (สสท.2.2-2-01) รายชื่อสถานศึกษาท่ีมีความร่วมมือ 
  2.2  บันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนนอกท่ีต้ัง 
                                      (สสท.2.2-2-02)  บันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา / สถานประกอบการ 
              3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                       โดยมีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ได้แก่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น  (สสท.2.2-3-01)  อนุมัติโครงการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ วันท่ี 24 - 25 ม.ค.55 
 
              4   .มีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
                        โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
ผู้สอน  จํานวน  5  กิจกรรม   (สสท.2.2-4-01)  สรุปกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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  5.   มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา(ยกเว้นรายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ) ทุกภาคการศึกษา  
                        โดยมีการจัดทําระบบแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุก
รายวิชา ประเมินคุณภาพความเพียงพอ  ความเหมาะสมของอุปกรณ์  และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางระบบออนไลน์  
(สสท.2.2-5-01)  รายงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์  ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

  6.   มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
                     โดยจัดทําบันทึกหลังการสอน  (สสท.2.2-6-01 บันทึกหลังการสอน)  และรายงานผลการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน  นําข้อเสนอแนะข้อมูลท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงไปพัฒนาการเรียนการ
สอนของรายวิชา  (สสท.2.2-6-02 มคอ.5  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาของคณะต่างๆ ) รวมท้ังมีการทําวิจัย
ในเรียน  และนําผลมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน(สสท.2.2-6-03) วิจัยในชั้นเรียนแต่ละคณะ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน 
1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

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

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

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ่ากว่า
เป้าหมาย    

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 ข้อ 2  5 ข้อ 4 6 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน  
 

สสท. 2.2-1-01 คู่มือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สสท. 2.2-1-02 แบบสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน 
สสท. 2.2-1-03 รายงานผลการประเมินโครงการเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สสท. 2.2-2-01 รายชื่อสถานศึกษาท่ีมีความร่วมมือ 
สสท. 2.2-2-02 บันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา / สถานประกอบการ 
สสท. 2.2-3-01 อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ วันท่ี 24 - 25 ม.ค.55 
สสท. 2.2-4-01 สรุปกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้  
สสท. 2.2-5-01 รายงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
สสท. 2.2-6-01 บันทึกหลังการสอน 
สสท. 2.2-6-02 มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาของคณะต่างๆ 
สสท.2.2-6-03 วิจัยในชั้นเรียนแต่ละคณะ 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมให้จัดทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2. คณะให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการสอน โดยส่งอาจารย์เข้าอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการ         
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
         การนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมในทุกสาขาวิชา 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 

2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
- การติดตามผลและนําไปใช้พัฒนาการสอนให้มี   
        ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

    
   รอง ผอ.สสท.   
   (กลุ่มวิชาการ) 

 
2555 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้                :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล  หวังวณิชพันธ์ุ  โทร  02 - 282-9009  ต่อ  6400 
                                           (รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน         :   นางณิชกมล   ยมนา                              โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 
         (หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปีการศึกษา 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

52 

ตัวบ่งชี้ 2.3   :   การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบง่ชี้   :  กระบวนการ 

เกณฑ์์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

          1.  มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ  
         โดยศูนย์การจัดการความรู้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธ์ศาสตร์และ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหส้อดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวบ่งช้ีของ สกอ. /ก.พ.ร./ สม
ศ. ตลอดจนได้นําเอาปัญหาอุปสรรคที่พบ ขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาพิจารณาเพ่ือกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ และจัดส่งแผนฯ ดังกล่าวให้คณะ/หน่วยงานภายในและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ 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.  มีการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้   
          โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดต้ังศูนย์การจัดการความรู้เป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัและมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบรหิารจัดการความรู้ใน
องค์กร เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ การสร้างแรงจูงใจและยกย่อง
ชมเชย และการสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกในการจัดกิจกรรมการจดัการความรู้ร่วมกัน  โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(สสท. 2.3-1-03 , สสท. 2.3-2-01 ,  สสท. 2.3-2-02 , สสท. 2.3-2-03 ,  สสท. 2.3-2-04 , สสท. 2.3-2-05 และ 
สสท. 2.3-2-06) 
          3.  มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ  เพ่ือจัดทาํเป็นคลังความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน   
          โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/คณะ/หน่วยงาน จัดทําทะเบียนความรู้
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และมีคลังความรู้ทีค่ณะ/หน่วยงาน และบนเว็บไซต์ KM เพ่ือเผยแพร่และให้สะดวกต่อ
การค้นหา  (สสท. 2.3-3-01) 
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                    4.  มีการพัฒนารูปแบบข้อมูลสารสนเทศและบริการข้อมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู้   
          โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถพัฒนาจัดรวบรวมองค์ความรู้ไว้ในคลัง
ความรู้บนเว็บไซต์ KM ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Web Blog   Web Board และ Facebook  
ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรม KM และบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้และเว็บไซต์
ของ คณะ/หน่วยงาน  (สสท. 2.3-4-01 , สสท. 2.3-2-02) 
          5.  มีการสรุปประเมินผลความสาํเร็จของแผนการจัดการความรู้และนําผลไปใช้ในการพัฒนา
เพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป   
         โดยศูนย์การจัดการความรู้ได้จัดทํารายงานประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นําเสนอมหาวิทยาลัย และนําไปใช้ในการพิจารณาจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  (สสท. 2.3-5-01 และ 2.3-5-02) 

 ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 5 ข้อ  5 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  
สสท. 2.3-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน

องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที ่4/2554  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2554 

สสท. 2.3-1-02 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  และ
มาตรการ  ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

สสท. 2.3-1-03 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/185  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ยุทธศาสตร์และแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สสท. 2.3-1-04 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/014 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่อง รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ ครัง้ที่ 1/2555 

สสท. 2.3-1-05 แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก  
http://webkm.rmutp.ac.th/km/   

สสท. 2.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 

สสท. 2.3-2-02 กิจกรรม KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 เข้าถึงได้จาก  
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 

สสท. 2.3-2-03 สภาพแวดล้อมการทํางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร 

สสท. 2.3-2-04 ข้อตกลงความร่วมมือเครือขา่ยการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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สสท. 2.3-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคล  ปีการศึกษา2554 

สสท. 2.3-2-06 รายงานผลการดําเนินงานโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง โครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล....
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ” งบประมาณ ประจําปี 2555  ศูนย์การจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สสท. 2.3-3-01 ทะเบียนความรู้/คลังความรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร /คณะ/หน่วยงาน 
เข้าถึงได้จาก  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 

สสท. 2.3-4-01 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (www.rmutp.ac.th) เว็บไซต์ของศูนย์การ
จัดการความรู้และเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน 

สสท. 2.3-5-01 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/181 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง รายงานการประเมินผล
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สสท. 2.3-5-02 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
จุดแข็ง 
            มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนนิการ 

แผนส่งเสริม 
- โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
 
 
 
- กิจกรรมการจัดการความรู้ 

 
- คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์
และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
- ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

 
ปีงบประมาณ 2556 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2556 
 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้    :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข โทร 0-2281-1833                     
                                  (ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการความรู้) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน   :   นายสุนทร  เหรียญจ้ือ    โทร 0-2281-1833         
                                 (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  :   ระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
   1.   มีระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 

 โดยจัดทําระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการรับนักศึกษา (สสท.2.4-1-01) 
             2.   มีแผนการรับนักศึกษาทีผ่่านการพิจารณาของคณะ 
                         โดยนําแผนรับนักศึกษาที่ได้มาจากการสรุปของคณะต่าง ๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ที่ทุกคณะ
มาร่วมประชุมกันในเรื่องของคุณสมบัติ  คณุวุฒิและจํานวนของนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา  และสรุป
ออกมาเป็นแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.4-2-01) 
   3.   มีการดําเนินงานตามแผนการปฎิบัติงานการสอบ 

  โดยจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเป็นการกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ใหกั้บคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (สสท.2.4-3-01) 
   4.   มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา 

  โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานการสอบ โดยได้กําหนด วัน เวลา ที่จะดําเนินออกมาเป็นตาราง
การปฏิบัติงานการสอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการสอบ (สสท.2.4-4-01) 
   5.   มีการสรุปจํานวนนักศึกษาที่รับไว้กับแผน 
                      โดยมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา โดยการจัดทําปฏิทิน
การสอบคัดเลือกในแต่ละปี  (สสท.2.4-5-01) พร้อมจัดทําระเบียบการสอบคัดเลือกระบุรายละเอียดของการรับ
นักศึกษา (สสท.2.4-5-02)รายงานผลการสอบของประธานสนามสอบ(สสท.2.4-5-03) สรุปจํานวนนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกตามกลไกการคัดเลือกทุกประเภทเปรียบเทียบกับแผนการรับ เสนอผู้บริหาร  (สสท.2.4-5-04) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4 NA NA NA NA 5 ข้อ 5 
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รายการหลักฐาน  
สสท. 2.4-1-01 มีขั้นตอนการรับนักศึกษา (Flow Chart) 
สสท. 2.4-2-01 แผนการรับนักศึกษา 
สสท. 2.4-3-01 มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
สสท. 2.4-4-01 มีตารางการปฏิบัติงานการสอบ 
สสท. 2.4-4-02 มีผลการสอบ ข้อเขียน สัมภาษณ์ และผู้สอบได้ 
สสท. 2.4-5-01 มีปฏิทินการสอบคัดเลือก 
สสท. 2.4-5-02 มีระเบียบการสอบคัดเลือก 
สสท. 2.4-5-03 รายงานผลการสอบของประธานสนามสอบ 
สสท. 2.4-5-04 สถิติจํานวนนักศึกษาสมัครและรับไว้ 

จุดแข็ง 
1. มีขั้นตอน การปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานสอบ 
2. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 

จุดที่ควรพฒันา 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งปี  เพ่ือเป็นการแจ้งข้อมูลใหผู้้สนใจได้ทราบรายละเอียด 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตราฐาน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนสง่เสริม 
1. ระบบรับสมคัรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2 . การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

รอง ผอ.สสท. 
กลุ่มทะเบียน 

และประมวลผล 

 
ปี  พ.ศ.2554 – ปี พ.ศ.2558 

แผนพัฒนา 
1.  ระบบรับสมัครให้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
2.  การประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ 

 
ปี  พ.ศ.2554 – ปี พ.ศ.2558 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์              โทร. 02-282-9009 ต่อ 6304 
                                 (รองผู้อํานวยการสาํนักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอุไรวรรณ  อ่ิมสุขวิริยะกุล  โทร. 02-282-9009 ต่อ 6301 
      (หัวหน้างานทะเบียนสายที่ ๑) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 .5  :  กระบวนการดําเนินงานระบบทะเบียนภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสทิธิภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
  1.  มแีผนการปฏิบัติงานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
                    โดยมแีผนการปฏิบัติงานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.5-1-01) 

  2.  มีปฏิทนิการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                    โดยมีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.5-2-01) 

  3.  มีคู่มือการใช้งานทะเบียนสําหรับอาจารย์ 
                    โดยมีคู่มือการใช้งานทะเบียน สําหรับอาจารย์  (สสท.2.5-3-01) 

  4.  มีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
               โดยมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (สสท.2.5-4-01) 
  5. มีเอกสารเก่ียวกับการส่งค่าระดับคะแนนของอาจารย์ผู้สอน 

               โดยมีเอกสารเกี่ยวกับการส่งค่าระดับคะแนนของอาจารย์ผู้สอน  (สสท.2.5-5-01) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4 NA NA NA NA 5 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.5-1-01  แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
สสท.2.5-2-01 ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สสท.2.5-3-01 คู่มือการใช้งานทะเบียนสําหรับอาจารย์ 
สสท.2.5-4-01 โครงการอบรมการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Website สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.2.5-5-01 (ตัวอย่าง)เอกสารการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน  Website สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสทิธิภาพ 
2. คณะให้ความร่วมมือในการสง่บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน 

Website 
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3. อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสําคัญกับการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Websit 
    สํานักส่งเสริมฯ 

       4.  สร้างความคล่องตัวในการส่งค่าระดับคะแนนให้กับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณที่ได้รับในการจัดโครงการของกลุ่มทะเบียน ควรได้รับมากกว่าน้ี เพ่ือที่จะสามารถจัด 

โครงการให้กับบุคลากรในการดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ช้ันนําที่ใช้ระบบทะเบียน รวมถึงเป็นการสร้าง
เครือข่าย  

2. ควรได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียน ให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แผนส่งเสริม   (เสริมจุดเด่น) 
1.สร้างความคล่องตัวในการส่งค่าระดับคะแนนให้กับ  
   อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. คณะให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วม

โครงการอบรม 

- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และ 
ประมวลผล 
 
    
  

 
ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
1.  พัฒนาระบบการทํางานให้กับบุคลากร 
2. พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์         โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301 
     (รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางภัครัตน์  เชื้อนเคนทร์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6302 
              (นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  :       ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานทะเบียน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้:  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  4  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน)  

  1. มแีผนการปฏิบัติงานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
     โดยมีแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.6-1-01) 

            2. มีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     โดยมีปฏิทนิการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.6-2-01) 

       3. มรีะเบียบ  ข้อบังคับ เก่ียวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                    โดยมีระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(สสท.2.6-3-01) 
   4. มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดสมรรถนะทกุระดับ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     โดยมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (สสท.2.6-4-01) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 NA NA NA NA 4 ข้อ 4 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.6-1-01  แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
สสท.2.6-2-01 ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สสท.2.6-3-01 ระเบียบ ขอ้บังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สสท.2.6-4-01 โครงการอบรมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทุกระดับ 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสทิธิภาพ 
2. คณะให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดสมรรถนะทุก

ระดับ 
3.    บุคลากรงานทะเบียน เห็นความสําคัญในการเข้ารบัการอบรม 
4. ทําให้เกิดความรักความสามัคคี กันระหว่างบุคลากรงานทะเบียน   
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5. ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานระหว่างบุคลากรทะเบียนคณะ และบุคลากรทะเบียนสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณที่ได้รับในการจัดโครงการของกลุ่มทะเบียน ควรได้รับมากกว่าน้ี เพ่ือที่จะสามารถจัด 

โครงการให้กับบุคลากรในการดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ช้ันนําที่ใช้ระบบทะเบียน รวมถึงเป็นการสร้าง
เครือข่าย  

2. ควรได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียน ให้ทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ดําเนินการ 

แผนส่งเสริม   (เสริมจุดเด่น) 
1. เป็นการทบทวนระบบการทํางาน และปัญหาใน  
   การทํางาน 
2. ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน 
3. คณะให้ความร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วม

โครงการอบรม 

- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และ 
ประมวลผล 
 
    
  

 
ปีการศึกษา 2554 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการทํางานให้กับบุคลากร 
2. พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียน 

 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301 
     (รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ  เจ๊ะแล  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6309 
                        (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) 
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ตัวบ่งชี้   2.7  ระดับความสําเร็จของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน)  

  1.  มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน (มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน) 
                    โดยจัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-1-01) และ 
มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน (สสท. 2.7-1-02)  เพ่ือความสะดวกในการทํางาน  กรณีที่เจ้าหน้าที่
ไม่อยู่สามารถทํางานทดแทนกันได้  เพ่ือไม่ให้ติดขัด 
            2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน 

     โดยมีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-2-01)  เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
            3. มีการสํารองข้อมูล (Backup Data) 

     โดยมีการสํารองข้อมูลทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  เพ่ือไว้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย เกิดไฟฟ้า
ขัดข้องและสามารถนําข้อมูลกู้คืนกลับมาใช้งานให้คืนสู่สภาวะการทํางานปกติ (สสท. 2.7-3-01) 
            4. มีการกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานระบบงานทะเบียนแต่ละระดับ 

     โดยมีการกําหนดสทิธ์ิผูใ้ช้งานของระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-4-01)  เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
จัดทําข้อมลูของนักศึกษา โดยแบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูเ้ก่ียวข้องทกุระดับอย่างชัดเจน 
                5. มีแผนการกู้ข้อมูลในกรณีฉกุเฉิน (Recovery Data) 
   โดยมีการจัดทําแผนการกู้ข้อมูลกรณีฉุกเฉิน  (Recovery Data) เพ่ือรองรับในกรณีที่ระบบเกิด
ขัดข้องและจําเป็นจะต้องกู้คืนข้อมูลเพ่ือให้เข้าสู่สภาวะการทํางานที่ปกติ (สสท. 2.7-5-01) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน  
สสท. 2.7-1-01 Flow Chart  ระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-1-02 แผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน 
สสท. 2.7-2-01 คําสั่งแต่งต้ังเจา้หน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-3-01 การกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานของระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-5-01 หลักฐานการสาํรองข้อมูลระบบงานทะเบียน (เทป) 
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จุดแข็ง 
1. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางาน   เพ่ือความสะดวกในการทํางาน กรณีที่เจ้าหน้าที่

ไม่อยู่สามารถทํางานทดแทนกันได้ เพ่ือไม่ให้ติดขัด 
3. มีการสํารองข้อมูลทกุวันศุกร์  เพ่ือป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง สามารถนําข้อมูลมาอัพเดทได้ทันท่วงท ี
4. มีการแบ่งสิทธ์ิการใช้ระบบงานทะเบียนแต่ละระดับที่ชัดเจน 
5.  

จุดที่ควรพฒันา 
1. ศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทันสมัยมากขึ้นให้ระบบสามารถรองรับการทํางานได้ โดยไม่ติดขัด และรวดเร็ว 
2. อัพเกรดระบบงานทะเบียนให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ  ได้  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. เพ่ิมสิทธ์ิการใช้งานให้คณะสามารถเรียกดู

ข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีการประชุมทุก ๆ  ปี  เพ่ือแก้ไขการ

ทํางานให้คล่องตัวมากย่ิงขึ้น 
 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 

 
ปี 2555 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน     

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
 

 
ปี 2555 - 2558 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์       โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวละมัย  บุตรลพ       โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (หัวหน้างานประมวลผลและสารสนเทศ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 :  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักและผู้บริหาร                        

ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  7  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน)  
          1. กรรมการสํานักฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดล่วงหน้า 

   โดยได้มีการแต่งต้ังคําสั่งคณะกรรมการประจําสํานัก (สสท. 3.1-1-01) และมีการประชุม
คณะกรรมการฯ (สสท. 3.1-1-02) และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ (สสท. 3.1-1-03) 
          2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ    
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

   โดยมีการจัดทําวิสัยทัศน์ สสท. และแผนปฏิบัติราชการประจําสํานักฯ ตามหัวข้อ (สสท. 3.1-
2-01, สสท. 3.1-2-02, สสท. 3.1-2-03)  
             3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ  
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักฯ ไปยังบุคลากรในสํานักฯ 

  โดยมีการจัดทําการกํากับ/รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสํานักฯ ตามหัวข้อ         
(สสท. 3.1-3-01, สสท. 3.1-3-02, สสท. 3.1-3-03) 
         4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักฯ มสีว่นร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ   
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  โดยมีการสนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการสอนตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามหัวข้อ (สสท. 3.1-4-01) 
         5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

   โดยมีการถ่ายทอความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมตามหัวข้อ (สสท. 3.1-5-01) 
         6. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

  โดยมีการแต่งต้ังคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินข้าราชการ (สสท. 3.1-6-01) 
         7. กรรมการสํานักประเมินผลการบริหารงานของสํานัก และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
                  โดยมีการประเมินผลผู้บริหารสูงสุดของคณะกรรมการสํานักฯ (สสท. 3.1-7-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4 NA NA 5 ข้อ 3 7 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  
สสท.3.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.3.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั้งที่ ๑/๕๔ 
สสท.3.1-1-03 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการสํานัก 
สสท.3.1-2-01 วิสัยทัศน์สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและแผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมวิชาการ    

และงานทะเบียน 
สสท.3.1-2-02 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ 
สสท.3.1-2-03 เผยแพร่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักในเว็บไซด์ของสํานักฯ 
สสท.3.1-3-01 รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสํานัก 
สสท.3.1-3-02 รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน 
สสท.3.1-3-03 รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน 
สสท.3.1-4-01 รายงานการประชุมหัวหน้างาน (มอบอํานาจการตัดสินใจ) 
สสท.3.1-5-01 การถ่ายทอดการองค์ความรู้การบริการ โดย ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
สสท.3.1-6-01 เอกสารแสดงถึงการบริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาลและการใช้ศักยภาพภาวะผู้นํา ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
สสท.3.1-7-01 สรุปการประเมิมผลผู้บริหารสูงสุดของคณะกรรมการสํานักฯ 
 
จุดแข็ง 
1.มีข้อบังคับในการสรรหา ผอ.ที่โปร่งใส ชัดเจน 
2.มีการมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ 
3.มีแบบและการประเมินผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
 
จุดทีต้องพัฒนา 
1.ควรมีกลไกและแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรแต่ละคน 
 

- เลขานุการ 
   สํานัก
ผู้อํานวยการ 
 

พ.ศ. 2555 - 2560 

แผนพัฒนา 
1.จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในการก้าวขึ้นเป็นผู้นํา 
   คณุภาพ 

พ.ศ. 2555 - 2558 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :   นายมนตรี     รัตนวิจิตร       โทร  0-2280-1189 
       (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   นางสุขาวดี     ขํามา  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6401-3 
       (หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ) 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  :   การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบง่ชี้   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน  : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

 1.  มีการทบทวนและจดัทําแผนการจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์

และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ใหส้อดคล้องกับแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย (สสท. 3.2-1-01 , สสท. 3.2-1-02, สสท. 3.2-1-03) เสนอต่อผู้อํานวยการเพ่ืออนุมัติ 
(สสท. 3.2-1-04)  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ (สสท. 3.2-1-05, สสท. 3.2-1-06) 

 2.  มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการดําเนินงานการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริหารจัดการความรู้ในองค์กรฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
และแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน (สสท. 3.2-2-01, สสท.3.2-2-02) 

 3.  มีการใช้ช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทํางานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
          สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินการจัดการความรู้ โดยใช้ช่องทางจัดทํา
เอกสารเผยแพร่ความรู้    การอบรม/สัมมนา  การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP)  และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM  และ Web Blog  (สสท. 3.2-3-01) 

 4.  มีคลังความรู้ของหน่วยงาน 
                   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการรวบรวมองค์ความรู้เป็นคลังความรู้ของหน่วยงาน 
จัดทําทะเบียนความรู้ ใหผู้้สนใจทราบบนเว็ปไซด์ KM ของหน่วยงาน (สสท. 3.2-4-01) 

   5.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดการความรู้ และนําผลการประเมนิปัญหาและ
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทําสรุปประเมินผลแผนการจัดการความรู้ และ
นําผลเสนอต่อผู้อํานวยการ (สสท. 3.2-5-01 , สสท. 3.2-1-03)และนําผลการประเมินแผนการจัดการความรู้ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเน่ืองต่อไป (สสท. 3.2-
5-01, สสท. 3.2-5-02 และ สสท. 3.2-1-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน 
สสท. 3.2-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สสท. 3.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และแผนจดัการความรู้ สาํนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่  2/2555เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 
สสท. 3.2-1-03 แผนการจัดการความรู้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สสท. 3.2-1-04 บันทึกข้อความ ที่ สน.ผอ.512/54ลงวันที่  10พฤศจิกายน 2554 เรื่อง ขออนุมัติแผนการ

จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สสท. 3.2-1-05 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เข้าถึงได้จาก 

http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html 
สสท. 3.2-1-06 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.13/1543 ลงวันที 15 กันยายน 2554 เรื่อง ขอส่งคําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2555 
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.13/1905 ลงวันที 30พฤศจิกายน 2554  เรือ่ง ขอส่งแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สสท. 3.2-2-01 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สสท. 3.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และแผนจดัการความรู้ 
สสท. 3.2-3-01 กิจกรรมการจดัการความรู้ สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2555 
สสท. 3.2-4-01 ทะเบียนความรู้ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าถึงได้จาก 

http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html 
สสท. 3.2-5-01 สรุปประเมินผล แผนการจัดการความรู้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
สสท. 3.2-5-02 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนการจัดการความรู้ และประสิทธิผลของแผนการ

จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

จุดแข็ง 
  ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการ 

จุดที่ควรพฒันา 
 หน่วยงาน ต้องทําให้บุคลากรทุกคนในองคก์รถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผดิชอบของทุกคน 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปีการศึกษา 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

68 

 
ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี
การศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และบริหาร
จัดการความรู้ใน
องค์กร 
- ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

- 
ปีงบประมาณ 2556 

  

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข   โทร  0-2281-1833                 
                               (ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการความรู้) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางฉวีวรรณ  เจนจิตศิริ       โทร  0-2282-9009-15 ต่อ 6406-8 
     (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   :   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน  : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 
  1.  มีแผนการดําเนินงานของระบบงานทะเบียน 

                     โดยมีแผนการดําเนินงานของระบบงานทะเบียน  โดยดําเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจําปี
การศกึษา (สสท. 3.3-1-01) 

  2.  มีระบบงานทะเบียน MIS  เพ่ือช่วยในการบริหารและตัดสินใจ 
                         โดยมีการนําข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามาจัดค่า FTES (สสท. 3.3-2-01) เพ่ือ
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ให้เกิดประโยชน์  

  3.  มีการสรุปข้อมูลสถิติจํานวนนักศึกษา 
                    โดยมีการนําข้อมูลสถิติจํานวนนักศึกษา (สสท. 3.3-3-01) เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ให้เกิดประโยชน์ 

  4.  มีการสรุปข้อมูลสถิติผู้สําเร็จการศึกษา 
                    โดยมีการนําข้อมูลสถิติผู้สําเร็จการศึกษา (สสส. 3.3-4-01) เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ให้เกิดประโยชน์ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
(สกอ.) รูปแบบที่กําหนด 
                      โดยมีการจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา (สสท. 3.3-5-01) และขอ้มูลผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา ให้กับหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 NA NA 2 ข้อ 2 5 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน (ใสร่หสัเอกสาร) 
สสท. 3.3-1-01 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
สสท. 3.3-2-01 ค่า FTES ปีการศึกษา 2552 
สสท. 3.3-3-01 สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2553 
สสท. 3.3-4-01 สถิติผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 
สสท. 3.3-5-01 เอกสารการส่งข้อมูลทีส่ํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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จุดแข็ง 

1. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553  เ พ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับนักศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดในข้อบังคับ 

2. สถิตินักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

3. มีค่า FTES  ปีการศึกษา 2552  เพ่ือใช้ในการคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่าง ๆ 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. จัดทํารายงานสรุปผลจากระบบ MIS เสนอผู้บริหารในการตัดสินใจ 
2. นํารายงานสรุปผลจากระบบ MIS แจ้งคณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการทําวิจัย    

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา 2553 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสําคัญในการดูแล

ข้อมูล งานทะเบียนที่มีความสําคัญและนํา
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม ่ๆ  
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 

 
ปี 2555 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

 
 

 
ปี 2555 - 2558 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์     โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวละมัย  บุตรลพ     โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (หัวหน้างานประมวลผลและสารสนเทศ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   :  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  6  ข้อ ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

   1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน 
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
                    โดย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี 
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําปี 2554 (สสท. 3.4-1-01) 

  2.    มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสํานัก 
ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

โดย มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (สสท. 3.4-2-01)  
เพ่ือประเมินวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ 
สํานัก และวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการดําเนินการความเสี่ยงในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (สสท.3.4-2.02)  พร้อม 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สสท. ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (สสท.3.4-2.03)  
กลุ่มทะเบียนฯดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เร่ือง การขออนุมัติปริญญา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  (สสท.3.4-2.04)   

   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดย  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2554           
เรื่อง  การขออนมัุติปริญญา  (สสท. 3.4-3.01)   

   4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   
โดย  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เร่ือง  การขออนุมัติปริญญา  (สสท. 3.4-4-01) 

   5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดย  มีการรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สสท. 3.4-5-
01)  สสท. 3.4-5-02) และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบผลการรายงานความเสี่ยง และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป (สสท. 3.4-5-03)  

   6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

โดย  มีการนําข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการมาใช้ในการปรับแผนการบริหารความเสี่ยง (สสท. 3.4-6-01) 
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 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 3 ข้อ 4 ข้อ 3 5 ข้อ 4 6 ข้อ 5 
       

 

รายการหลักฐาน 
สสท. 3.4-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
สสท. 3.4-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวาระบบควบคุมภายใน สสท. คร้ังท่ี  

๑/๒๕๕๔  วันพฤหัสบดี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
สสท.3.4-2.02   ความเสี่ยง เร่ือง การขออนุมัติปริญญาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

สสท.3.4-2.03   รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สสท. ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
สสท.3.4-2.04   วิเคราะห์ความเสี่ยง เร่ือง การขออนุมัติปริญญา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

สสท. 3.4-3.01 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เร่ือง การขออนุมัติปริญญา 

สสท. 3.4-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง เร่ือง  การขออนุมัติปริญญา   

สสท. 3.4-5-01 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการความเสี่ยง 
สสท. 3.4-5-02 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 

สสท. 3.4-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวาระบบควบคุมภายใน สสท. คร้ังท่ี  
๒/ ๒๕๕๔ 

สสท. 3.4-6-01 การปรับแผนความเสี่ยง การขออนุมัติปริญญา 
 
จุดแข็ง 
1.  ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสนใจและร่วมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร            
ปีการศึกษา 2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม   ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
   ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหา 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจ การบริหาร 
   ความเสี่ยง และดําเนินการให้เป็นไป 
   รูปแบบ 
 
แผนพัฒนา 
1.สนับสนุนให้บุคลากรหาปัจจัยเสี่ยง 
   ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ 
   สสท. ให้รอบคอบมากข้ึน 
2. เพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องความเสี่ยงเพื่อ   
    ให้บุคลากรเข้าใจย่ิงข้ึน 

- หัวหน้าสํานัก 
   ผู้อํานวยการสํานัก 
- รอง ผอ.สสท.    
   (กลุ่มวิชาการ) 
- รอง ผอ.สสท. 
   (กลุ่มทะเบียนและ 
    ประมวลผล) 
 
    
 

ปี 2555 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นางสุขาวดี           ขํามา   โทร  0-2282-9009  ต่อ 6408 
     (หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางฉวีวรรณ เจนจิตศิริ  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6309 
     (หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 :   การพัฒนาบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 

เกณฑ์์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

    1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานัก (สสท.3.5-1-
01 ) และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสํานัก (สสท.3.5-1-02 ) เพ่ือกําหนดโครงการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในด้านต่างๆ  
    2.  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (สสท.3.5-2-01 )  และมีการจัดทํา
แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สสท.3.5-2-032 )  ของสํานัก 
    3.  มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนา 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร (สสท.
3.5-3-01)  และโครงการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สสท.3.5-3-02) 
    4.  มีการประเมินผลบุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง  
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการติดตามประเมินผลบุคลากรรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน (สสท.
3.5-4-01 ,สสท.3.5-4-02 ,สสท.3.5-4-03) 
    5.  มีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการและนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ (สสท.3.5-5-01,สสท.3.5-
5-02 )  และได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลการ และแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  (สสท.3.5-5-03) 

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 2 2 4 4 5 5 
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รายการหลักฐาน   

สสท.3.5-1-01 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สสท.3.5-1-02 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สสท.3.5-2-01 แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2555 
สสท.3.5-2-02 แผนการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.3.5-3-01 ติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
สสท.3.5-3-02 ติดตามและประเมินกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ 
สสท.3.5-4-01 แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานกั 
สสท.3.5-4-02 สรุปแบบประเมินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการให้บริการ 6 เดือนแรก 
สสท.3.5-4-03 สรุปแบบประเมินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง เทคนิคการให้บริการ 6 เดือนหลัง 
สสท.3.5-5-01 รายงานการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และรายงาน เร่ือง เทคนิคการให้บริการ 12 เดือน 
สสท. 3.5-5-02 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร  
สสท. 3.5-5-03 นําข้อเสนอแนะมาปรับแผนพัฒนาบุคลากร และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
จุดแข็ง 
 1.มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

2.มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีจะทําให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 
2554 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริมและพัฒนา
บุคลลากร 

- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ฯ 
- ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

งปม แผ่นดิน 
งปม รายได้    

แผนพัฒนา 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริมและพัฒนา
บุคลลากร 

งปม แผ่นดิน 
งปม รายได้    

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นางสุขาวดี           ขํามา   โทร  0-2282-9009  ต่อ 6408 
     (หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางฉวีวรรณ เจนจิตศิริ  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6309 
     (หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4  ปี  55 - 58 

4  ปี  55 - 58 
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องค์ประกอบที่ 4   การเงินและงบประมาณ   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   :     ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ข้อ 
ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน  7  ข้อ ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการดําเนินงาน) 

    1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
                     โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์(สสท.4.1-1-01) ที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

    2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                        โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (สสท.4.1-2-01) 

    3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานักและบุคลากร 
                           โดยมีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ในแต่ละพันธกิจ การพัฒนาสาํนัก และ
การพัฒนาบุคลากร (สสท.4.1-3-01) 

    4. มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
                      โดยมีการรายงานทางการเงินผ่านระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (สสท.4.1-4-01) 

    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ 
สํานักอย่างต่อเน่ือง 
                      โดยมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพ่ือควบคุมติดตามการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรอย่างต่อเน่ือ 
(สสท.4.1-5-01) 
 

    6. มีการ ติดตามการบริหารการใช้งบประมาณ 
                      โดยมีการติดตามการบริหารการใช้งบประมาณผ่านระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (สสท.
4.1-6-01) 

    7. ผู้บรหิารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง 
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
                         โดยผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินของสํานัก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําขอ้มูลจาก
รายงานทางการเงินเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ (สสท.4.1-7-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 NA NA 5 ข้อ 3 7 ข้อ 5 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหสัเอกสาร) 
สสท.4.1-1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 15 ปี  (พ.ศ. 2553 – 

2565) 
สสท.4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-3-01 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สสท.4.1-4-01 รายงานทางการเงินผ่านระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สสท.4.1-5-01 รายงานสถานะทางการเงินสํานักผู้อํานวยการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-6-01 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
สสท.4.1-7-01 ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณของสํานัก 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
2. มีแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันา - 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการวางแผนใช้งบประมาณ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

- เลขานุการ 
   สํานัก
ผู้อํานวยการ 
 

ปี พ.ศ. 2555 - 2559 

แผนพัฒนา 
1. พัฒนาหลักการบริหารแผนและงบประมาณ 
 

ปี พ.ศ. 2555 - 2559 

         ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายมนตรี       รัตนวิจิตร      โทร  0-2280-1189 
     (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี      ขํามา  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6401-3 
     (หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ) 
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องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  :   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                      

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสํานัก 
 โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็ฯไปตามพันธกิจของสํานัก และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด (สสท.5.1-1-01) 
 2.   มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย  

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของสํานัก 
โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญักับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพระดับสํานัก เพ่ือดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับงานตามภารกิจตัวบ่งช้ีของสํานัก (สสท.5.1-2-01) 

  3.   มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
            โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กําหนดตัวบ่งช้ีของสํานักเพ่ิมเติม ตามภารกิจหลัก  

ของสํานัก เพ่ือให้เกิดการประเมินคุณภาพครบถ้วนทุกด้าน (สสท.5.1-3-01) 
  4.   มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ 

ควบคุม ติดตาม การดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําเดือนที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
      โดยมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วน (สสท.5.1-4-01,  
สสท.5.1-4-02, สสท.5.1-4-03) 

  5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลใหม้ีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

           โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรม/แผนเพ่ือแก้ไข พัฒนา ส่งเสริม 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(สสท.5.1-5-01) 

  6.   มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้มลูสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 5  
องค์ประกอบคณุภาพ 
                        โดยมกีารจัดทําเว็บไซต์ของสํานัก เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถทราบขอ้มูล ข่าวสาร สถิติ หรือ
เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวมท้ังมีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อตอบข้อสงสยั (สสท.5.1-6-01) 
 มีการจัดส่งไฟล์ข้อมูลผ่านเครือข่ายส่วนกลาง เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบข้อมูลและสามารถ
นําข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก 
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  7.   มสี่วนร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้

บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
            โดยให้บัณฑิตกรอกข้อมูล             
  8.   มีเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และม ี

 กิจกรรมร่วมกัน 
  9.   มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ 

เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 โดยได้จัดทําคู่มือสหกิจศึกษาสําหรับอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้เข้าใจวิธีการและดําเนินการ
สหกิจได้อย่างถูกต้อง 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55) 

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.53-30 กย. 

54) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 มีค. 55) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย  เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 4 2 ข้อ 2 2 ข้อ 2 9 ข้อ 5 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหสัเอกสาร) 
สสท.5.1-1-01 แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
สสท.5.1-2-01 คําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับสํานัก 
สสท.5.1-3-01 เป้าหมายคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (KPI) 
สสท.5.1-4-01 แผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  
สสท.5.1-4-02 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
สสท.5.1-4-03 แผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
สสท.5.1-5-01 แผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง ปีการศึกษา 2553 
สสท.5.1-6-01 ระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
สสท.5.1-7-01 ช่องทางเปิดโอกาสให้ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผูใ้ช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ แสดงความคิดเห็น

และร่วมติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน และนํามาปรบัปรุง 
สสท.5.1-8-01 มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ และมกิีจกรรมร่วมกัน 
สสท.5.1-9-01 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ และแผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
จุดแข็ง 
    1.   มหีน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
3.   มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของสํานัก 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ปีการศึกษา 2554  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

80 

แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
ต่างๆ  ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่างๆ อย่างจริงจัง 
2.  ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
โดยทันที และปรับให้เข้ากับระบบงานของสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

- คณะกรรมการ
ประจําสํานัก ฯ 
- ผู้อํานวยการ 
- รอง
ผู้อํานวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

แผนพัฒนา 
1. จัดโครงการทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการให้เป็นระบบ 

ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  นายมนตรี         รัตนวิจิตร       โทร  0-2280-1189 
      (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี        ขํามา            โทร  0-2282-9009  ต่อ 6401-3 
      (หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ) 
 
 

 


