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องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบ่งชี#ที� 1.1  :  กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ. 1.1) 
 

ชนิดของตวับ่งชี# : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
8 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  8  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 
     ����   1. มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ที7สอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนที7เชื7อมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญติัสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที7 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที7 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

โดยจดัทาํแผนกลยุทธ์หน่วยงานที7สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั (สสท. 1.1-1-01, สสท. 1.1-
1-02, สสท.1.1-1-03) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสาํนัก (สสท. 1.1-1-04) โดยเป็นแผนที7เชื7อมโยงกบัปรัชญา 
ปณิธานตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัที7 2 (พ.ศ.2551-2565)  
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุมศึกษา ฉบบัที7 11 (พ.ศ.2555 – 2559) (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. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
              โดยจดัทาํหนังสือไปยงักลุ่มงาน จดัการถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรียนรู้ เพื7อถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร 
(สสท. 1.1-2-01) 

���� 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน   
การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

โดยสาํนกัจดัทาํ Strategic map และ Balance scorecard  พร้อมกบัวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนกลยทุธ์
กบัแผนปฏิบติัการประจาํปี (สสท. 1.1-3-01, สสท. 1.1-3-02, สสท. 1.1-3-03) 
     ���� 4. มีตวับ่งชี0ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี0  เพื7อวดัความสาํเร็จของ
การดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาํปี 

โดยสาํนกัจดัการประชุมชี0แจงใหผู้ป้ฏิบติังานร่วมกนัจดัทาํตวับ่งชี0 มีตวับ่งชี0  ของแผนปฏิบติัการประจาํปี และคา่
เป้าหมายของแตล่ะตวับ่งชี0  เพื7อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี (สสท. 1.1-4-01) 
     ���� 5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ 

โดยดาํเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีครบถว้น ตามผลการดาํเนินงานตามแผนฯ (สสท. 1.1-5-01,  
สสท. 1.1-5-02) 

���� 6. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี0ของแผนปฏิบัติการประจาํปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั0 ง และรายงานผล
ต่อผูบ้ริหารเพื7อพิจารณา 

โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงนตามตวับ่งชี0ของแผนปฏิบติัราชการ ปีละ 2 ครั0 ง (สสท. 1.1-6-01, สสท. 
1.1-6-02) 
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     ���� 7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี0ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั0 ง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ริหารและสภาสถาบนัเพื7อพิจารณา 

โดยประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลต่อคณะกรรมการสาํนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื7อพิจารณา (สสท. 1.1-7-01) 

���� 8. มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาํปี  

โดยนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สสท. 1.1-8-01) 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) � � ���� 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากว่าเป้าหมาย เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

4 2 ขอ้ 2 5 ขอ้ 3 8 ขอ้ 5 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

สสท. 1.1-1-01 เอกสารมติสภาผา่นความเห็นชอบ ผงัยทุธศาสตร์ มทร. (ฉบบัปรับปรุง) กรกฎาคม 2555 

สสท. 1.1-1-02 ผงัยทุธศาสตร์ มทร.พระนคร (ฉบบัปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555 

สสท. 1.1-1-03 เอกสาร “การวางแผนยทุธศาสตร์ สู่การปฏิบติั” 

สสท. 1.1-1-04 รายงานการประชุมการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท. 1.1-1-05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ)์ กลวธีิ/มาตรการ โครงการ 

สสท. 1.1-1-06 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2553-2565) 

สสท. 1.1-1-07 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที7 11 

สสท. 1.1-1-08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระยะสั0น (พ.ศ.2553-2555) 

สสท. 1.1-1-09 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระยะปานกลาง (พ.ศ.2556-2560) 

สสท. 1.1-1-10 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระยะยาว (พ.ศ.2561-2565) 

สสท. 1.1-2-01 บนัทึกเรื7องการถ่ายทอดแผนการปฏิบติัราชการประจาํปีและแผนยทุธศาสตร์สาํนกั 

สสท. 1.1-3-01 แผนที7ยทุธศาสตร์ (Strategy Map) และ (Balance Scorecard) สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท. 1.1-3-02 ผงัยทุธศาสตร์สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท. 1.1-3-03 แผนปฏิบติังาน ปีงบประมาณ  2555 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท. 1.1-4-01 รายงานการประชุมการกาํหนดตวับ่งชี0ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท. 1.1-5-01 ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการการใชง้บประมาณ พ.ศ. 2555 

สสท. 1.1-5-02 รายงานผลการดาํเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สสท. 1.1-6-01 บนัทึกผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รอบ 6 เดือน 

สสท. 1.1-6-02 บนัทึกผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รอบ 12 เดือน 

สสท. 1.1-7-01 การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2555 

สสท. 1.1-8-01 การนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ มาปรับปรุงการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการปี งบประมาณ พ.ศ.2556 



37 

 

 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารให้ความสาํคญัในกระบวนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ 
2. มีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายที7ชดัเจน 
3. มีผงัยทุธศาสตร์ การพฒันา ระยะสั0น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตารางแผนปฏิบติังานประจาํปี ที7ชดัเจน 

 

จุดที�ควรพัฒนา 
1. อบรมผูบ้ริหาร เรื7องแผน และการใชเ้ทคโนโลยกีารบริหารงาน 

 
 

  
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. อบรม พฒันาบุคลากร เรื7 องการจดัทาํแผนฯ 

- หน.สน.ผอ. 
- หัวหน้างาน 
   บริหารทั7วไป 
- รอง ผอ. (กว) 
- รอง ผอ. (กทป) 
- รอง ผอ. (KM) 
 

ปีการศึกษา 2557-2559 

แผนพฒันา 
1. พฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ 
    แผนปฏิบัติราชการ 

ปีการศึกษา 2557-2559 

 

ผู้กาํกับตัวบ่งชี#  :  นายมนตรี รัตนวิจิตร โทร  0-2282-9009   

     (ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสุขาวดี ขํามา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6408 

     (หัวหน้าสํานักงานผู้อาํนวยการ) 
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องค์ประกอบที� 2  ภาระกจิหลกัของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี#ที� 2.1 :   ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ. 2.1)  
 

ชนิดของตวับ่งชี# : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้  
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้  
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้  
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้  
 

มีการดาํเนินการครบ  
5 ขอ้ ตามเกณฑท์ั7วไป และ
ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน

เพิ7มเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน)   
       ����   1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัที7กาํหนด โดยคระกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที7กาํหนด   

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ7 งมีหน้าที7ในการ
สนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและควบคุม กาํกบัให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ไดมี้การกาํหนดวิธีการและขั0นตอนในการ
ดาํเนินการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตร  

1.1 ประสานแนวการปฏิบติัและแจง้ใหค้ณะทราบถึงขั0นตอนและวธีิการเปิดหลกัสูตรใหม่ (สสท.2.1-1-01) 
1.2 Flow chart แสดงขั0นตอนการเปิดหลกัสูตรใหม่ (สสท.2.1-1-02) 
1.3 มีคณะกรรมการที7รับผิดชอบพิจารณาหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรับปรุง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจร่าง

หลกัสูตร (สสท.2.1-1-03) คณะกรรมการสภาวิชาการ (สสท.2.1-1-04) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(สสท.2.1-1-05) ซึ7งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกที7มีความเชี7ยวชาญและมีประสบการณ์   

 

            ����   2.  มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัที7กาํหนดโดยคระกรรมการอุดมศึกษา และดาํเนินการตาม
ระบบที7กาํหนด 
 สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ขั0นตอนการดาํเนินการและการอนุมติัการปิด
หลกัสูตร โดยการประสานและแจ้งคณะทราบถึงขั0นตอนและวิธีการปิดหลกัสูตร (สสท.2.1-2-01) Flow chart แสดง
ขั0นตอนการปิดหลกัสูตร (สสท.2.1-2-02) และมีการเสนอขอปิดหลกัสูตรและได้รับการอนุมติัตามบนัทึกขอ้ความเรื7 อง 
แนวปฏิบติัการแจง้ปิดหลกัสูตร ที7 ศธ 0506(2)/ว409 ลงวนัที7 31 มีนาคม 2551 (สสท.2.1-2-03)  
 

       ����    3. ทุกหลกัสูตรที7มีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สาํหรับหลกัสูตรวชิาชีพตอ้งไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพที7เกี7ยวขอ้ง 

ทุกหลกัสูตรที7เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา โดยการสร้างความเขา้ใจ ประสานงาน
และรวบรวมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร โดยมีหลกัสูตรผา่น TQF แลว้จาํนวน 44 หลกัสูตร (สสท.2.1-3-
01) มีคู่มือการจดัทาํหลกัสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) (สสท.2.1-3-02) มีเอกสารการ
รับรองหลกัสูตรจากสภาวิชาชีพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ (สสท.2.1-3-
03) 
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       ����   4. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกาํกบัการจดัทาํหลกัสูตรตลอดเวลาที7จดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตร
อยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาที7กาํหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร     
 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัการจดัทาํหลกัสูตร โดยมีคณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร (สสท.
2.1-4-01) คณะกรรมการพฒันาวิชาการ (สสท.2.1-4-02) รายงานการประเมินผลหลกัสูตรตามกรอบเวลาที7กาํหนด 
(สสท.2.1-4-03) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร (สสท.2.1-4-04) 
 

       ����   5. มีการนาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการดาํเนินการหลกัสูตรประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตร หรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 
 มีการดาํเนินการตรวจสอบแผนการเรียนของแต่ละหลกัสูตรที7ทาํการเปิดสอนให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลกัสูตร (สสท.2.1-5-01) มีการติดตามและประเมินผลหลกัสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555) และรายงานผลการ
ประเมินโครงการติดตามและประเมินผลหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (สสท.2.1-5-02) และรายงานขอ้มูลการดาํเนินงาน
หลกัสูตรประจาํภาคการศึกษา (สมอ.07 และ มคอ.7) (สสท.2.1-5-03) 

 

       ����   6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบัภาครัฐหรือภาคเอกชนที7เกี7ยวขอ้งกบัวชิาชีพ
ของหลกัสูตรมากกวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหลกัสูตรวชิาชีพทั0งหมด ทุกระดบัการศึกษา 
 มีการลงนามความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบับริษทั แมคไทย จาํกดั เพื7อ
สนบัสนุนนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน ใหทุ้นการศึกษา รวมถึงการจดัการศึกษาร่วมกนั เพื7อสนบัสนุนนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัได้
พฒันาความรู้ทกัษะร่วมกนัในการฝึกประสบการณ์ภายใตก้ารถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง (สสท.2.1-6-01) มีการเชิญ
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ทั0งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเป็นกรรกมการวพิากษห์ลกัสูตร (สสท.2.1-6-02) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) � � ���� 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 2 2 3 3 6 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

สสท.2.1-1-01 หนงัสือแจง้เวยีนขั0นตอนการขอเปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-1-02 Flow Chart แสดงขั0นตอนการเปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-1-03 คาํสั7งคณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร 
สสท.2.1-1-04 คาํสั7งคณะกรรมการสภาวชิาการ 
สสท.2.1-1-05 คาํสั7งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
สสท.2.1-2-01 หนงัสือแจง้เวยีนการขอเปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-2-02 Flow chart แสดงขั0นตอนการขอปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-2-03 บนัทึกขอ้ความเรื7อง แนวปฏิบติัการแจง้ปิดหลกัสูตรจาก สกอ. ที7 ศธ.0506(2)/ว409  

ลงวนัที7 31 มีนาคม 2551 



40 

 

สสท.2.1-3-01 สรุปหลกัสูตรผา่น TQF 
สสท.2.1-3-02 คูมื่อการจดัทาํหลกัสูตรกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) 
สสท.2.1-3-03 เอกสารการรับรองหลกัสูตรจากสภาวชิาชีพ (คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม) 
สสท.2.1-4-01 คาํสั7งคณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร 
สสท.2.1-4-02 คาํสั7งคณะกรรมการพฒันาวชิาการ 
สสท.2.1-4-03 รายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
สสท.2.1-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สสท.2.1-5-01 แผนการเรียนตลอดหลกัสูตร ปีการศึกษา 2555 
สสท.2.1-5-02 โครงการติดตามและประเมินผลหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
สสท.2.1-5-03 รายงานขอ้มูลการดาํเนินงานหลกัสูตรประจาํภาคการศึกษา (สมอ.07 และ มคอ.7) 
สสท.2.1-6-01 เอกสารบนัทึกการลงนามความร่วมมือระหวา่งมทร.พระนคร กบับริษทั แมคไทย จาํกดั 
สสท.2.1-6-02 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร และรายงานการวพิากษห์ลกัสูตร 

 

จุดแข็ง 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทที7เป็นหลกัสูตรปรับปรุงมีการพฒันาและดาํเนินการ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จุดที�ควรพัฒนา 
 ควรทาํความร่วมมือกบัหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพ เพื7อพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการให้มากขึ0น 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. อบรมให้ความรู้เรื7อง การดาํเนินงานตามตวับ่งชี0ของผล
การดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานฯ 
 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีดา้น
วชิาการฯ 
-  สาํนกัส่งเสริมวชิาการฯ

2556 

แผนพฒันา 
1. สร้างความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรกบั
หน่วยงานวิชาการภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพเอกชน 
2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาทุกหลกัสูตร 
 

2556 
 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจติร    ตั#งเจริญ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 

     (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางจรรยา        ยิ�งยวด โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 

     (หัวหน้างานหลกัสูตรและมาตรฐาน) 
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ตวับ่งชี#ที�  2.2 :   ระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอน   
 
ชนิดของตวับ่งชี# :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
3  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

ผลการดาํเนินงาน :   ในปีการศึกษา 2555  มีผลการดาํเนินงาน  5 ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 
�  1.   มีระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอน ตามแนวทางที7กาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ7มเติม (ฉบบัที7 2) พ.ศ. 2545 ที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   
             โดย มีระบบและกลไกสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดงันี0  
         - มีคู่มือการจดัการเรียนการสอนที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (สสท.2.2-1-01) ใชเ้ป็นแนวทางจดัการเรียน
การสอน โดยกาํหนดในประมวลรายวชิา (Course Syllabus) มีความยืดหยุน่และหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการ
และความถนดัของผูเ้รียน ยอมรับความสามารถที7แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที7หลากหลายของผูเ้รียน เนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบวธีิการเรียนการสอนที7เนน้การคิดวเิคราะห์ การมีทกัษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  ผูส้อนมีบทบาทใน
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการวเิคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง ชี0แนะแหล่งขอ้มูลจดัการเรียนการสอนและอาํนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ เพื7อใหผู้เ้รียนเกิดสมัฤทธิy ผลในการเรียนรู้ในทุกรายวชิา และทุกหลกัสูตรมีรายวชิาที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    
                        - มีแผนปฏิบติัราชการรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สสท..2.2–1-02) 
ที7ส่งเสริมพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางที7กาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ7มเติม (ฉบบัที7 2) พ.ศ. 2545 ที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    
                        -  มีการประชุมผูบ้ริหารประจาํสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื7อสรุปรายงานผลการดาํเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การกาํหนดตวับ่งชี0  และผูรั้บผิดชอบตวับ่งชี0  ปีการศึกษา 2555 ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สสท.2.2-1-03) 

� 2.   มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
          โดย  มีโครงการอบรมให้ความรู้เพื7อพฒันาการเรียนการสอน อาทิ โครงการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา

การที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (สสท.2.2-2-01)  โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยั (สสท.2.2-2-02) 
          �   3.  มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานภายนอกเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
                      โดย ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวฒิุที7มีประสบการณ์ทางวชิาการมาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ในโครงการเชิงปฏิบติั
ทางวชิาการ (สสท.2.2-3-01) 
          �  4   มีกระบวนการจดัการความรู้เพื7อพฒันาการเรียนการสอน 

          โดย.... 
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          �  5.  มีการรายงานผลการดาํเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ   
                    โดย มีการแจกแบบสอบถามประเมินโครงการใหก้บัผูเ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ (สสท.2.2-
05-01)  รวบรวมแบบสอบถามนาํมาวเิคราะห์ และสรุปรายงานผลการประเมินผลโครงการเสนอมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร รับทราบและพิจารณา (สสท.2.2-05-02)  
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) 

� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ7ากวา่
เป้าหมาย   

เท่ากบั
เป้าหมาย 

สูงกวา่
เป้าหมาย   4 2 ข้อ 2  4 ข้อ 4 4 ข้อ 4 

 

รายการหลกัฐาน  
 

สสท. 2.2-1-01 คูมื่อการจดัการเรียนการสอนที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
สสท. 2.2-1-02 แผนปฏิบติัราชการรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สสท. 2.2-1-03 รายงานการประชุมผูบ้ริหารประจาํสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ครั0 งที7 3/2555 เมื7อวนัที7 11 

ธนัวาคม 2555 
สสท. 2.2-2-01 โครงการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
สสท. 2.2-2-02 โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิยั 
สสท. 2.2-3-01 หนงัสือเชิญวทิยากร 
สสท. 2.2-5-01 แบบสอบถามประเมินโครงการ 
สสท. 2.2-5-02 เล่มสรุปรายงานผลการประเมินโครงการ 

 

 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเรียนการสอนที7เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และส่งเสริมใหจ้ดัทาํวจิยัเพื7อ

พฒันาการเรียนการสอน 
2. คณะใหค้วามร่วมมือโดยส่งอาจารยเ์ขา้รับการพฒันาคุณภาพการสอน 
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จุดที�ควรพฒันา 
         ---- 

แนวทางแก้ไข สนบัสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

 ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
-  

    
   รอง ผอ.สสท.   
   (กลุ่มวชิาการ) 

 

แผนพฒันา 
- 

 

 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#              :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจติร  ตั#งเจริญ    โทร  02-282-9009 ต่อ 6400 

                                         (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน        :   นางณิชกมล   ยมนา                        โทร  02- 282-9009 ต่อ 6403 

        (หัวหน้างานส่งเสริมและพฒันาวชิาการ) 
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ตวับ่งชี# 2.3   :   การพฒันามหาวทิยาลยัสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตวับ่งชี#   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์Mการประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

ผลการดาํเนินงาน  :  ในปีการศึกษา 2555  มีผลการดาํเนินงาน ดงันี0  
   
       �   1.  มีการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและประชาสมัพนัธ์ให้
บุคลากรทราบ  
         โดยศูนยก์ารจดัการความรู้มีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํยทุธ์ศาสตร์และบริหารจดัการ
ความรู้ในองคก์ร เพื7อจดัทาํแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตร์และอตัลกัษณ์
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ตวับ่งชี0ของ สกอ. /ก.พ.ร./ สมศ. ตลอดจนไดน้าํเอาปัญหาอุปสรรคที7พบ 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาพิจารณาเพื7อกาํหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายการจดัการความรู้ไวห้น่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอตอ่อธิการบดีเพื7ออนุมติั และ
จดัส่งแผนฯ ดงักล่าวใหค้ณะ/หน่วยงานภายในและเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องศูนยก์ารจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร   (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.  มีการส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ภายในองคก์รเพื7อขบัเคลื7อนสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้   
          โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดจ้ดัตั0งศูนยก์ารจดัการความรู้เป็นหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยัและมีการแตง่ตั0งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร เพื7อส่งเสริมและผลกัดนัให้
เกิดกระบวนการจดัการความรู้ภายในองคก์ร โดยใชช่้องทางที7หลากหลาย ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี7ยน
เรียนรู้ กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั การสร้างแรงจูงใจและยกยอ่งชมเชย และการสร้างเครือขา่ยภายใน/ภายนอกในการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ร่วมกนั  โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเป็นศูนยป์ระสานงานเครือขา่ยการจดัการ
ความรู้  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  (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.  มีการรวบรวมองคค์วามรู้ตา่ง ๆ เพื7อจดัทาํเป็นคลงัความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นฐาน   
          โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร/คณะ/หน่วยงาน จดัทาํทะเบียนความรู้เพื7อรวบรวม
องคค์วามรู้และมีคลงัความรู้ที7คณะ/หน่วยงาน และบนเวบ็ไซต ์KM เพื7อเผยแพร่และใหส้ะดวกตอ่การคน้หา  (สสท. 2.3-3-01) 
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        �   4.  มีการพฒันารูปแบบขอ้มูลสารสนเทศและบริการขอ้มูลสารสนเทศของงานจดัการความรู้   
          โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครไดด้าํเนินการถ่ายทอดความรู้ในเรื7องเทคโนโลยี
สารสนเทศใหก้บับุคลากรของคณะ/หน่วยงาน เพื7อใหส้ามารถพฒันาจดัรวบรวมองคค์วามรู้ไวใ้นคลงัความรู้บนเวบ็ไซต ์KM 
ถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรียนรู้ผา่น Web Blog   Web Board และ Facebook  ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรม KM และบริการขอ้มูล
สารสนเทศผา่นเวบ็ไซตข์องศูนยก์ารจดัการความรู้และเวบ็ไซตข์อง คณะ/หน่วยงาน  (สสท. 2.3-4-01 , สสท. 2.3-2-02) 
       �   5.  มีการสรุปประเมินผลความสาํเร็จของแผนการจดัการความรู้และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาเพื7อจดัทาํ
แผนการจดัการความรู้ในปีตอ่ไป   
         โดยศูนยก์ารจดัการความรู้ไดจ้ดัทาํรายงานประเมินผลเป้าหมายและแผนการจดัการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นาํเสนอมหาวทิยาลยั และนาํไปใชใ้นการพิจารณาจดัทาํแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  (สสท. 2.3-5-01 และ 2.3-5-02) 
 
 ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 5 ขอ้  5 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 
รายการหลกัฐาน  

สสท. 2.3-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํยทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ครั0 งที7 4/2555  เมื7อวนัที7 2 ตุลาคม 2555 

สสท. 2.3-1-02 วสิยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ นโยบาย  เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์  วตัถุประสงค ์ และมาตรการ  ศูนยก์าร
จดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สสท. 2.3-1-03 บนัทึกขอ้ความที7 ศธ 0581.25/238  ลงวนัที7 30 พฤศจิกายน  2555 เรื7อง ขออนุมติัคาํสั7งแตง่ตั0ง
คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร ยทุธศาสตร์และแผนการจดัการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

รายการหลกัฐาน  (ต่อ) 

สสท. 2.3-1-04 บนัทึกขอ้ความที7 ศธ 0581.25/240 ลงวนัที7 4 ธนัวาคม 2556 เรื7อง ขอเชิญประชุม 
สสท. 2.3-1-05 แผนการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขา้ถึงไดจ้าก  

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 
สสท. 2.3-2-02 กิจกรรม KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 เขา้ถึงไดจ้าก  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 
สสท. 2.3-2-03 สภาพแวดลอ้มการทาํงานที7เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื0อตอ่การแลกเปลี7ยนเรียนรู้ของบุคลากร 
สสท. 2.3-2-04 ขอ้ตกลงความร่วมมือเครือขา่ยการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศึกษา

และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
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สสท. 2.3-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี               ราชมงคล  
ปีการศึกษา 2555 

สสท. 2.3-2-06 รายงานผลการดาํเนินงานโครงการการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติั เรื7อง โครงการประชุมสมัมนา
เครือขา่ยการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล “การบูรณาการการจดัการความรู้สู่
ประชาคมอาเซียน” งบประมาณ ประจาํปี 2556  ศูนยก์ารจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร 

สสท. 2.3-3-01 ทะเบียนความรู้/คลงัความรู้ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร /คณะ/หน่วยงาน เขา้ถึงได้
จาก  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 

สสท. 2.3-4-01 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (www.rmutp.ac.th) เวบ็ไซตข์องศูนยก์ารจดัการ
ความรู้และเวบ็ไซตข์องคณะ/หน่วยงาน 

สสท. 2.3-5-01 บนัทึกขอ้ความที7 ศธ 0581.25/220 ลงวนัที7 31 ตุลาคม 2555 เรื7อง รายงานการประเมินผลเป้าหมายและ
แผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สสท. 2.3-5-02 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 

จุดแข็ง 
            มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนในการดาํเนินงาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติัอยา่งตอ่เนื7องเพื7อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- โครงการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติั 
 
 
 
- กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
- คณะกรรมการ  จดัทาํ
ยทุธศาสตร์และบริหาร
จดัการความรู้ใน
องคก์ร 
- ศูนยก์ารจดัการ
ความรู้ 

 
ปีงบประมาณ 2557 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2557 
 

 
 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#    :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข  โทร  0-2281-1833  

     (ผู้อาํนวยการศูนย์การจดัการความรู้) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน    :  นายสุนทร  เหรียญจื#อ     โทร  0-2281-1833  

       (หัวหน้างานบริหารทั�วไป) 
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ตวับ่งชี0 ที7 2.4  : ระบบกลไกการคดัเลือกนกัศึกษา 
ชนิดของตวับ่งชี0   : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
�  1.   มีระบบกลไกการคดัเลือกนกัศึกษาตามขั0นตอนและแนวปฏิบติั 
�  2.   มีแผนการรับนกัศึกษาที7ผา่นการพิจารณาของคณะ 
�  3.   มีการดาํเนินงานตามแผนการปฎิบติังานการสอบ 
�  4.   มีการกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคดัเลือกนกัศึกษา 
�  5.   มีการสรุปจาํนวนนกัศึกษาที7รับไวก้บัแผน 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

ผลการดาํเนินการ 
1. จดัทาํระบบกลไกการคดัเลือกนกัศึกษา ใหป้ฏิบติัตามขั0นตอนการรับนกัศึกษา (สสท.2.4-1-01) 
2. นาํแผนรับนกัศึกษาที7ไดม้าจากการสรุปของคณะต่าง ๆ  ที7อยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ ที7ทุกคณะมาร่วมประชุมกนั 

                                   ในเรื7องของคุณสมบติั  คุณวฒิุและจาํนวนของนกัศึกษาที7จะรับในแต่ละปีการศึกษา  และสรุปออกมา 
     เป็นแผนรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.4-2-01) 
    จดัทาํคาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกเป็นการกาํหนดหนา้ที7ความรับผิดชอบ ใหก้บั   
    คณะกรรมการเพื7อรับผิดชอบในหนา้ที7ที7ไดรั้บมอบหมาย (สสท.2.4-2-02) 
3. จดัทาํแผนการปฏิบติังานการสอบ โดยไดก้าํหนด วนั เวลา ที7จะดาํเนินออกมาเป็นตารางการปฏิบติังาน  
    การสอบ  เพื7อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานการสอบ (สสท.2.4-3-01) 
4. มีการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคดัเลือกนกัศึกษา โดยการจดัทาํปฏิทินการสอบ 
    คดัเลือกในแต ่ละปี  (สสท.2.4-4-01) พร้อมจดัทาํระเบียบการสอบคดัเลือกระบุรายละเอียดของการรับ 
    นกัศึกษา   (สสท.2.4-4-02)รายงานผลการสอบของประธานสนามสอบ(สสท.2.4-4-03) 
5. สรุปจาํนวนนกัศึกษาที7ผา่นการคดัเลือกตามกลไกการคดัเลือกทุกประเภทเปรียบเทียบกบัแผนการรับ 

                                   เสนอผูบ้ริหาร  (สสท.2.4-5-01) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 
 

คา่เป้า 
หมาย 
(ขอ้) 
 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 
12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) 

�   � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ตํ7ากวา่ เท่ากบั สูงกวา่ 
4 NA NA NA NA 5 5 เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สสท. 2.4-1-01 มีขั0นตอนการรับนกัศึกษา (Flow Chart) 
สสท. 2.4-2-01 แผนการรับนกัศึกษา 
สสท. 2.4-2-02 มีคาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือก 
สสท. 2.4-3-01 มีตารางการปฏิบติังานการสอบ 
สสท. 2.4-3-02 มีผลการสอบ ขอ้เขียน สมัภาษณ์ และผูส้อบได ้
สสท. 2.4-4-01 มีปฏิทินการสอบคดัเลือก 
สสท. 2.4-4-02 มีระเบียบการสอบคดัเลือก 
สสท. 2.4-4-03 รายงานผลการสอบของประธานสนามสอบ 
สสท. 2.4-5-01 สถิติจาํนวนนกัศึกษาสมคัรและรับไว ้

 
จุดแข็ง 

1. มีขั0นตอน การปฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังานสอบ 
2. มีคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือก 

 
จุดที�ควรพฒันา 
 ควรมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งสมํ7าเสมอตลอดทั0งปี  เพื7อเป็นการแจง้ขอ้มูลใหผู้ส้นใจไดท้ราบรายละเอียด 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2555 
 

แนวทางแกไ้ข สนบัสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตราฐาน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ระบบรับสมคัรใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ0น 
2 . การประชาสมัพนัธ์อยา่งทั7วถึง 

รอง ผอ.สสท. 
กลุ่มทะเบียน 

และประมวลผล 

 
ปี  พ.ศ.2555 – ปี พ.ศ.2558 

แผนพฒันา 
1.  ระบบรับสมคัรใหส้ะดวก รวดเร็วขึ0น 
2.  การประชาสมัพนัธ์หลายรูปแบบ 

 
ปี  พ.ศ.2555 – ปี พ.ศ.2558 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์  โทร. 02-282-9009 ต่อ 6304 

                     (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอไุรวรรณ  อิ�มสุขวริิยะกลุ  โทร. 02-282-9009                      

     ต่อ 6307 

                  (หัวหน้างานทะเบียนสายที� ๑) 
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ตวับ่งชี#ที� 2 .5  :  กระบวนการดาํเนินงานระบบทะเบียนภายในมหาวทิยาลยัที7มีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตวับ่งชี# : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 
 ���� 1.  มีแผนการปฏิบติังานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
                    โดยมีแผนการปฏิบติังานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.5-1-01) 

 ���� 2.  มีปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
                    โดยมีปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.5-2-01) 

 ���� 3.  มีคูมื่อการใชง้านทะเบียนสาํหรับอาจารย ์
                    โดยมีคูมื่อการใชง้านทะเบียน สาํหรับอาจารย ์ (สสท.2.5-3-01) 

 ���� 4.  มีการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
               โดยมีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  (สสท.2.5-4-01) 
 ���� 5. มีเอกสารเกี7ยวกบัการส่งคา่ระดบัคะแนนของอาจารยผ์ูส้อน 
               โดยมีเอกสารเกี7ยวกบัการส่งคา่ระดบัคะแนนของอาจารยผ์ูส้อน  (สสท.2.5-5-01) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

4 NA NA NA NA 5 ข้อ 5 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

สสท.2.5-1-01  แผนการปฏิบติังานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
สสท.2.5-2-01 ปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.5-3-01 คูมื่อการใชง้านทะเบียนสาํหรับอาจารย ์
สสท.2.5-4-01 โครงการอบรมการส่งคา่ระดบัคะแนนผา่น Website สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.2.5-5-01 (ตวัอยา่ง)เอกสารการส่งคา่ระดบัคะแนนผา่น  Website สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบงานทะเบียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. คณะใหค้วามร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรมการส่งคา่ระดบัคะแนนผา่น Website 
3. อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยที์7ปรึกษาใหค้วามสาํคญักบัการส่งคา่ระดบัคะแนนผา่น Websit  สาํนกัส่งเสริมฯ 

          4.   สร้างความคล่องตวัในการส่งค่าระดบัคะแนนให้กบัอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยที์7ปรึกษา 

จุดที�ควรพัฒนา 
1. งบประมาณที7ไดรั้บในการจดัโครงการของกลุ่มทะเบียน ควรไดรั้บมากกวา่นี0  เพื7อที7จะสามารถจดั โครงการ

ใหก้บับุคลากรในการดูงาน ณ มหาวทิยาลยั ชั0นนาํที7ใชร้ะบบทะเบียน รวมถึงเป็นการสร้างเครือขา่ย  
2. ควรไดรั้บงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบียน ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม   (เสริมจุดเด่น) 
1.สร้างความคล่องตวัในการส่งค่าระดบัคะแนนให้กบั  
   อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยที์7ปรึกษา 
2. คณะใหค้วามร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ
อบรม 

- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และ 
ประมวลผล 
 
    
  

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพฒันา 
1.  พฒันาระบบการทาํงานใหก้บับุคลากร 
2. พฒันาโปรแกรมระบบทะเบียน 

 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์         โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301 

     (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ   เจ๊ะแล      โทร  0-2282-9009  ต่อ  6302 

              (นักวชิาการศึกษา) 
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ตวับ่งชี#ที� 2.6  :       ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบงานทะเบียน 

ชนิดของตวับ่งชี# :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  4  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน)  
 ���� 1. มีแผนการปฏิบติังานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล   

     โดยมีแผนการปฏิบติังานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.6-1-01) 
                 ���� 2. มีปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

     โดยมีปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.6-2-01) 
         ���� 3. มีระเบียบ  ขอ้บงัคบั เกี7ยวกบัการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                             โดยมีระเบียบ ขอ้บงัคบั เกี7ยวกบัการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.6-3-01) 
  ���� 4. มีการพฒันาบุคลากรเพื7อใหเ้กิดสมรรถนะทุกระดบั ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

   โดยมีการดาํเนินการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  (สสท.2.6-4-01) 
 � 5. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใชร้ะบบงานทะเบียน 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 NA NA NA NA 4 ข้อ 4 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

สสท.2.6-1-01  แผนการปฏิบติังานของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
สสท.2.6-2-01 ปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.6-3-01 ระเบียบ ขอ้บงัคบั เกี7ยวกบัการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.6-4-01 โครงการอบรมการสร้างองคค์วามรู้เพื7อใหเ้กิดสมรรถนะทุกระดบั 
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จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบงานทะเบียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. คณะใหค้วามร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรมการสร้างองคค์วามรู้เพื7อใหเ้กิดสมรรถนะทุกระดบั 
3.    บุคลากรงานทะเบียน เห็นความสาํคญัในการเขา้รับการอบรม 
4. ทาํให้เกิดความรักความสามคัคี กนัระหว่างบุคลากรงานทะเบียน   
5. ทาํใหเ้กิดความคล่องตวัในการทาํงานระหวา่งบุคลากรทะเบียนคณะ และบุคลากรทะเบียนสาํนกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน 

จุดที�ควรพัฒนา 
1. งบประมาณที7ไดรั้บในการจดัโครงการของกลุ่มทะเบียน ควรไดรั้บมากกวา่นี0  เพื7อที7จะสามารถจดั โครงการ

ใหก้บับุคลากรในการดูงาน ณ มหาวทิยาลยั ชั0นนาํที7ใชร้ะบบทะเบียน รวมถึงเป็นการสร้างเครือขา่ย  
2. ควรไดรั้บงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบียน ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม   (เสริมจุดเด่น) 
1. เป็นการทบทวนระบบการทาํงาน และปัญหาใน  
   การทาํงาน 
2. ทาํให้เกิดความคล่องตวัในการทาํงาน 
3. คณะใหค้วามร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ
อบรม 

- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และ 
ประมวลผล 
 
    
  

 
ปีการศึกษา 2555 

แผนพฒันา 
1. พฒันาระบบการทาํงานใหก้บับุคลากร 
2. พฒันาโปรแกรมระบบทะเบียน 

 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301 

     (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ  เจ๊ะแล  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6309 

                        (นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ) 
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ตวับ่งชี#   2.7  ระดบัความสาํเร็จของความมั7นคงปลอดภยัของขอ้มูลระบบงานทะเบียน  

ชนิดของตวับ่งชี#  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน)  

          ����  1.  มีแผนการปฏิบติังานและขั0นตอนการทาํงาน (มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลระบบงานทะเบียน) 
                    โดยจดัทาํระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-1-01) และ 
มีแผนการปฏิบติังานและขั0นตอนการทาํงาน (สสท. 2.7-1-02)  เพื7อความสะดวกในการทาํงาน  กรณีที7เจา้หนา้ที7ไม่อยูส่ามารถ
ทาํงานทดแทนกนัได ้ เพื7อไม่ใหติ้ดขดั 
          ����  2. มีการแตง่ตั0งเจา้หนา้ที7ดูแลรักษาความปลอดภยัระบบงานทะเบียน 

     โดยมีการแต่งตั0 งเจ้าหน้าที7 ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-2-01)  เพื7อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากขึ0น 
          ����  3. มีการสาํรองขอ้มูล (Backup Data) 

     โดยมีการสํารองขอ้มูลทุกวนัศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  เพื7อไวใ้ชใ้นกรณีที7ขอ้มูลสูญหาย เกิดไฟฟ้าขดัขอ้งและ
สามารถนาํขอ้มูลกูคื้นกลบัมาใชง้านใหคื้นสู่สภาวะการทาํงานปกติ (สสท. 2.7-3-01) 
          ����  4. มีการกาํหนดสิทธิy ผูใ้ชง้านระบบงานทะเบียนแตล่ะระดบั 

     โดยมีการกาํหนดสิทธิy ผูใ้ชง้านของระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-4-01)  เพื7อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดในการจดัทาํขอ้มูลของ
นกัศึกษา โดยแบ่งหนา้ที7ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของผูเ้กี7ยวขอ้งทุกระดบัอยา่งชดัเจน 
              ����  5. มีแผนการกูข้อ้มูลในกรณีฉุกเฉิน (Recovery Data) 
   โดยมีการจดัทาํแผนการกูข้อ้มูลกรณีฉุกเฉิน  (Recovery Data) เพื7อรองรับในกรณีที7ระบบเกิดขดัขอ้งและจาํเป็น
จะตอ้งกูคื้นขอ้มูลเพื7อใหเ้ขา้สู่สภาวะการทาํงานที7ปกติ (สสท. 2.7-5-01) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 
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รายการหลกัฐาน  
สสท. 2.7-1-01 Flow Chart  ระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-1-02 แผนการปฏิบติังานและขั0นตอนการทาํงาน 
สสท. 2.7-2-01 คาํสั7งแตง่ตั0งเจา้หนา้ที7รับผิดชอบดูแลความปลอดภยัระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-3-01 การกาํหนดสิทธิy ผูใ้ชง้านของระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-5-01 หลกัฐานการสาํรองขอ้มูลระบบงานทะเบียน (เทป) 

 

จุดแข็ง 
1. มีการแตง่ตั0งเจา้หนา้ที7ดูแลรักษาความปลอดภยัระบบงานทะเบียน เพื7อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

มากขึ0น 
2. มีแผนการปฏิบัติงานและขั0นตอนการทาํงาน   เพื7อความสะดวกในการทาํงาน กรณีที7 เจ้าหน้าที7ไม่อยู่

สามารถทาํงานทดแทนกนัได ้เพื7อไม่ใหติ้ดขดั 
3. มีการสาํรองขอ้มูลทุกวนัศุกร์  เพื7อป้องกนัปัญหาไฟฟ้าขดัขอ้ง สามารถนาํขอ้มูลมาอพัเดทไดท้นัท่วงที 
4. มีการแบ่งสิทธิy การใชร้ะบบงานทะเบียนแตล่ะระดบัที7ชดัเจน 

 
จุดที�ควรพฒันา 

1. ศึกษาเทคโนโลยทีี7เปลี7ยนแปลงทนัสมยัมากขึ0นใหร้ะบบสามารถรองรับการทาํงานได ้โดยไม่ติดขดั และรวดเร็ว 
2. อพัเกรดระบบงานทะเบียนใหใ้ชง้านกบัซอฟตแ์วร์ใหม่ ๆ  ได ้ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. เพิ7มสิทธิy การใชง้านใหค้ณะสามารถเรียกดูขอ้มูลได้
ดว้ยตนเอง 

2. จดัใหมี้การประชุมทุก ๆ  ปี  เพื7อแกไ้ขการทาํงานให้
คล่องตวัมากยิ7งขึ0น 
 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
ปี 2555 - 2558 

แผนพฒันา 
1. ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุน       

เพื7อพฒันาเทคโนโลยใีหท้นัสมยั 
 

 
ปี 2555 - 2558 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์       โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 

     (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ   เจ๊ะแล            โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 

     (นักวชิาการศึกษา) 

 

ตวับ่งชี#ที� 2.8  :   ระบบกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็น    
                           บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 
                       
ชนดิของตวับ่งชี# :  กระบวนการ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
�    1. มีระบบและกลไกในการดาํเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
�    2. มีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนโดยเพิ7มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
�    3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัของ WIL  เป็นแนวทางในการพฒันา 
�    4. มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานในกิจกรรมที7ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการ 
                พฒันาอยา่งตอ่เนื7อง 
�    5. มีผลลพัธ์ที7เกิดจากการดาํเนินการจนเป็นแนวปฏิบติัที7ดีเป็นที7ยอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่ง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดาํเนินการ 1 ขอ้ ดาํเนินการ 2 ขอ้ ดาํเนินการ 3 ขอ้ ดาํเนินการ 4 ขอ้ ดาํเนินการ 5 ขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน  
                  ในปีการศึกษา 2555   สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีผลการดาํเนินงาน 5 ขอ้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน คือ 

1.  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีกลไกในการผลกัดนัและมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริม    การ
ดาํเนินงานดา้นสหกิจศึกษา  โดยไดจ้ดัทาํระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายเงินเพื7อ
การจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (สสท.2.8-1-01)  ขอ้บงัคบัว่าด้วยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
วิชาชีพ พ.ศ.2553 (สสท.2.8-1–02)  ตลอดจนไดเ้สริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เกี7ยวกบัมาตรฐาน  กระบวนการ  
และการบริหารจดัการสหกิจศึกษา  รวมถึงทกัษะการนิเทศสหกิจศึกษา  ให้กบัคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั  เพื7อให้มี
ศกัยภาพในการดาํเนินงานสหกิจศึกษาและสามารถทาํการนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยได้
มีการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  ซึ7 งจดัระหวา่งวนัที7  7 – 9  
มิถุนายน  2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (สสท.2.8-1–03)  อีกทั0งยงัไดป้รับปรุงคู่มือการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มต่างๆ ที7ใชใ้นงานสหกิจศึกษา (สสท.2.8-1–04)  เพื7อให้การดาํเนินงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพมากที7สุด  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (สสท.2.8-1–05)  ซึ7 งมีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    เป็นหน่วยงานที7
รับผิดชอบการดาํเนินงาน 

 

2.   -    
 

3.  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ไดน้าํหลกัของ  WIL  มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื7อ
พฒันานักศึกษาให้มีศกัยภาพพร้อมเขา้สู่โลกอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  อาทิเช่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไดพ้ฒันา
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หลกัสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมเครื7องมือและแม่พิมพ ์ โดยไดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการกบัการทาํงาน (Work Integrated Learning : WIL) (สสท.2.8-3-01)  และทุกหลกัสูตรมีแผนการเรียน
รายวชิาสหกิจศึกษา  ฝึกงาน  และฝึกสอน  เพื7อสร้างประสบการณ์การทาํงานที7ตรงกบัสาขาวิชาที7นกัศึกษาเรียนใน
สถานประกอบการจริง  เป็นระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา (16  สัปดาห์) (สสท.2.8-3-02)  และในหลกัสูตรเทียบโอน  
มีแผนการเรียน  เพื7อสร้างประสบการณ์การทาํงานใหก้บันกัศึกษา  โดยให้นกัศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการ
จริง  เป็นระยะเวลา  360 ชม. (สสท.2.8-3-03)  รวมถึงหลกัสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที7มีแผนการเรียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  เพื7อสร้างประสบการณ์ให้กบันักศึกษาใน
การเป็นครูและการสอนเป็นตน้ (สสท.2.8-3-04) 

 

4.  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ไดด้าํเนินการจดัโครงการ  ในส่วนของสหกิจศึกษา  2  โครงการ  ไดแ้ก่  
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื7อพฒันาการจดัทาํมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  
ในส่วนที7เกี7ยวขอ้งกบัสหกิจศึกษา  (มคอ.4 และ มคอ.6)  ระหวา่งวนัที7  31  พฤษภาคม –            1  มิถุนายน  2555  ณ  
โรงแรมฟูราม่า  จอมเทียน  บีช  พทัยา  จงัหวดัชลบุรี  และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตร
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ซึ7 งจัดระหว่างวนัที7   7 – 9  มิถุนายน  2555  ณ  โรงแรมกรุงศรี     ริเวอร์  จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา  ซึ7 งทั0ง  2  โครงการไดมี้การประเมินผลการดาํเนินงานในโครงการดงักล่าว   (สสท.2.8-4-01) 
(สสท.2.8-4-02) เพื7อนาํขอ้มูลที7ไดไ้ปพฒันาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป  และมีการติดตามผลการดาํเนินงาน
สหกิจศึกษา  ของแต่ละคณะต่างๆ  เพื7อนําขอ้มูลที7ไดรั้บไปปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน     สหกิจศึกษา  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ7งขึ0น  และเพื7อสรุป  นาํเสนอมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพื7อทราบและพิจารณา
ตอ่ไป (สสท.2.8-4-03) 

   

5.  เครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  มองเห็นศกัยภาพและความพร้อมของสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จึงได้เห็นชอบและอนุมติัให้  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็น
ผูด้ ําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  21 – 23  
สิงหาคม  2555  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ให้กบัคณาจารยข์องสถาบนัการศึกษาใน
เครือขา่ยสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ซึ7งมีจาํนวน  30  สถาบนัการศึกษา (สสท.2.8-5-01) 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) 

� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 1 ขอ้ 1 2 ขอ้ 2 4 ขอ้ 4 
 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
 

รหัสหลกัฐาน รายการ 
สสท.2.8-1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายเงินเพื7อการจดัสหกิจศึกษาและการ

ฝึกงานวชิาชีพ 
สสท.2.8-1-02 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ พ.ศ.2553 
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สสท.2.8-1-03 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  ซึ7งจดัระหวา่งวนัที7   
7 – 9  มิถุนายน  2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สสท.2.8-1-04 คูมื่อการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มตา่งๆ (ฉบบัปรับปรุง) 
สสท.2.8-1-05 คาํสั7งคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ   

ลงวนัที7  23  พฤศจิกายน 2554 
สสท.2.8-3-01 รายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการ

ทาํงาน (Work Integrated Learning : WIL)   
สสท.2.8-3-02 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจ 
สสท.2.8-3-03 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยเีสื0อผา้  คณะอุตสาหกรรมสิ7งทอและออกแบบแฟชั7น 
สสท.2.8-3-04 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สสท.2.8-4-01 รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความรู้เพื7อพฒันาการจดัทาํมาตรฐานผลการเรียนรู้   

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  ในส่วนที7เกี7ยวขอ้งกบัสหกิจศึกษา  (มคอ.4 และ มคอ.6)  
ระหวา่งวนัที7  31  พฤษภาคม –  1  มิถุนายน  2555  ณ  โรงแรมฟรูาม่า  จอมเทียน  บีช  พทัยา  จ.ชลบุรี 

สสท.2.8-4-02 รายงานผลการประเมินโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  
ซึ7งจดัระหวา่งวนัที7  7 – 9  มิถุนายน  2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.พระนครศรีอยธุยา 

สสท.2.8-4-03 รายงานผลการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2555 
สสท.2.8-5-01 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  21 – 23  สิงหาคม  

2555  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

จุดแข็ง 
มีหลกัสูตรที7ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์การทาํงานในสถานประกอบการ  ไดแ้ก่  หลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา  และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 

จุดที�ควรพัฒนา    
การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพิ7มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการใหม้ากขึ0นกวา่เดิม 

 

ข้อเสนอแนะ      
ควรมีการพฒันาการเพิ7มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการที7ให้ความร่วมมือในการพฒันาอาจารยข์อง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มากขึ0นและต่อเนื7อง  เพื7อให้เกิดความเชี7ยวชาญในวิชาชีพทั0งใน
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพิ7ม
ประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื7อง  
  

รองผอ.สสท.กลุ่มวชิาการ 

2556 
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แผนพฒันา 
1.  พฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพิ7มประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการอยา่งตอ่เนื7อง 
 

 
2556 

 
 

 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#                :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจติร  ตั#งเจริญ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6400 

                                                (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน         :   นางรวนิันท์   การะเกษ                          โทร  0-2282-9009  ต่อ  6404 

       (หัวหน้างานสหกจิศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) 
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ตวับ่งชี#ที� 3.1 :  ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการประจาํสาํนกัและผูบ้ริหาร                        

ชนิดของตวับ่งชี# :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  7  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 
        ����  1. กรรมการสาํนกัฯ ปฏิบติัหนา้ที7ตามที7กฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑที์7กาํหนด
ล่วงหนา้ 

   โดยได้มีการแต่งตั0 งคาํสั7งคณะกรรมการประจาํสาํนัก (สสท. 3.1-1-01) และมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
(สสท. 3.1-1-02) และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ (สสท. 3.1-1-03) 
        ����  2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ กาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั    
มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 

   โดยมีการจดัทาํวิสัยทศัน์ สสท. และแผนปฏิบัติราชการประจาํสาํนักฯ ตามหัวขอ้ (สสท. 3.1-2-01, สสท. 
3.1-2-02, สสท. 3.1-2-03)  
        ����  3. ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามที7มอบหมาย รวมทั0งสามารถ  
สื7อสารแผนและผลการดาํเนินงานของสาํนกัฯ ไปยงับุคลากรในสาํนกัฯ 

  โดยมีการจดัทาํการกาํกบั/รายงานการประชุมติดตามผลการดาํเนินงานของสาํนักฯ ตามหัวขอ้         
(สสท. 3.1-3-01, สสท. 3.1-3-02, สสท. 3.1-3-03) 
       ����  4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสาํนกัฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้าํนาจในการ   
ตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  โดยมีการสนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในการสอนตดัสินใจแก่บุคลากรตาม
หัวขอ้ (สสท. 3.1-4-01) 
       ����  5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพื7อใหส้ามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็
ตามศกัยภาพ 

   โดยมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมตามหัวขอ้ (สสท. 3.1-5-01) 
       ����  6. ผูบ้ริหาร บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสาํนกัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  โดยมีการแต่งตั0 งคาํสั7งมอบหมายหน้าที7ให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที7ปฏิบัติงานและการแต่งตั0ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื7อนขั0นเงินขา้ราชการ (สสท. 3.1-6-01) 
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       ����  7. กรรมการสาํนกัประเมินผลการบริหารงานของสาํนกั และผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยา่งเป็นรูปธรรม 
                  โดยมีการประเมินผลผูบ้ริหารสูงสุดของคณะกรรมการสาํนักฯ (สสท. 3.1-7-01) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มีค. 56) 

12 เดือน 

(1 มิย. 55-31 พค. 56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 

(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

9 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 พค. 56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

4 NA NA 5 ข้อ 3 7 ข้อ 5 

 

รายการหลกัฐาน  

สสท.3.1-1-01 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท.3.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการสาํนกั ครั0 งที7 ๑/๕๕ 

สสท.3.1-1-03 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการสาํนกั 

สสท.3.1-2-01 วสิยัทศัน์สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนและแผนปฏิบติัราชการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

สสท.3.1-2-02 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการของสาํนกัฯ 

สสท.3.1-2-03 เผยแพร่แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการของสาํนกัในเวบ็ไซดข์องสาํนกัฯ 

สสท.3.1-3-01 รายงานการประชุมติดตามผลการดาํเนินงานของสาํนกั 

สสท.3.1-3-02 รายงานผลการดาํเนินงานรอบ ๖ เดือน 

สสท.3.1-3-03 รายงานผลการดาํเนินงานรอบ ๑๒ เดือน 

สสท.3.1-4-01 รายงานการประชุมหวัหนา้งาน (มอบอาํนาจการตดัสินใจ) 

สสท.3.1-5-01 การถ่ายทอดการองคค์วามรู้การบริการ โดย ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สสท.3.1-6-01 เอกสารแสดงถึงการบริหารดว้ยหลกัธรรมมาภิบาลและการใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํ ตามหลกั ธรรมาภิบาล 

สสท.3.1-7-01 สรุปการประเมินผลผูบ้ริหารสูงสุดของคณะกรรมการสาํนกัฯ 

 

จุดแข็ง 
1.มีขอ้บงัคบัในการสรรหา ผอ.ที7โปร่งใส ชดัเจน 
2.มีการมอบหมายหนา้ที7ผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม ปฏิบติัได ้
3.มีแบบและการประเมินผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบัที7เป็นรูปธรรม ชดัเจน 
 
จุดที�ต้องพฒันา 
1.ควรมีกลไกและแผนในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรที7จะกา้วขึ0นเป็นผูบ้ริหาร 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรแตล่ะคน 

 

- เลขานุการ 

   สาํนกังาน 

 ผูอ้าํนวยการ 

 

พ.ศ. 2555 - 2560 

แผนพฒันา 

1.จดัอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรในการกา้วขึ0นเป็นผูน้าํ 

   คุณภาพ 

พ.ศ. 2555 - 2558 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :   นายมนตรี     รัตนวจิติร       โทร  0-2280-1189 

       (ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางสาวปิยาณี  จนิาพนธ์ / นางสาวรพพีร  จกัษุบท     (เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป) 

                      โทร  0-2282-9009  ต่อ 6406-8 
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ตวับ่งชี# 3.2  :   การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งชี#   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
3ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน  : ในปีการศึกษา 2555  มีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 

���� 1.  มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้และประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทราบ 
สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํยทุธศาสตร์และบริหาร

จดัการความรู้ในองคก์ร (สสท. 3.2-1-01 , สสท. 3.2-1-02)  ทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั เพื7อใหก้ารจดัทาํการจดัการความรู้ขององคก์รดาํเนินไปอยา่งมีระบบ (สสท. 3.2-1-03)  นาํแผน
เสนอตอ่ผูอ้าํนวยการเพื7ออนุมติั (สสท. 3.2-1-04)  และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบ (สสท. 3.2-1-05, สสท. 3.2-1-
06) 

���� 2.  มีการติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้ 
  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีแผนการดาํเนินงานการจดัการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน
บริหารจดัการความรู้ในองคก์รฯ เพื7อติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินการตามแผนการจดัการความรู้และแกไ้ขปัญหา อุปสรรค
ในการดาํเนินงาน (สสท. 3.2-2-01, สสท.3.2-2-02) 

���� 3.  มีการใชช่้องทางที7หลากหลายเพื7อใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดถ่้ายทอดและแลกเปลี7ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การทาํงานและขอ้มูลที7เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติังาน 
          สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการดาํเนินการจดัการความรู้ โดยใชช่้องทางจดัทาํเอกสารเผยแพร่
ความรู้    การอบรม/สมัมนา  การถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรียนรู้กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  และการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์
KM  และ Web Blog  (สสท. 3.2-3-01) 

���� 4.  มีคลงัความรู้ของหน่วยงาน 
                   สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการรวบรวมองคค์วามรู้เป็นคลงัความรู้ของหน่วยงาน จดัทาํทะเบียน
ความรู้ ใหผู้ส้นใจทราบบนเวป็ไซด ์KM ของหน่วยงาน (สสท. 3.2-4-01) 

 ����  5.  มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการจดัการความรู้ และนาํผลการประเมินปัญหาและขอ้เสนอแนะมาใช้
ในการพฒันาและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ในปีตอ่ไป 
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  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการจดัทาํสรุปประเมินผลแผนการจดัการความรู้ และนาํผลเสนอ
ตอ่ผูอ้าํนวยการ (สสท. 3.2-5-01 , สสท. 3.2-1-03) และนาํผลการประเมินแผนการจดัการความรู้ ปัญหาและขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ 
มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงแผนการจดัการความรู้อยา่งตอ่เนื7องตอ่ไป (สสท. 3.2-5-01, สสท. 3.2-5-02 และ สสท. 3.2-1-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค. 56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

9 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) 

� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 

 

รายการหลกัฐาน 

 

สสท. 3.2-1-01 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการดาํเนินงานบริหารจดัการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สสท. 3.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํยทุธศาสตร์และแผนจดัการความรู้ สาํนกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน ครั0 งที7  4/2555 เมื7อวนัที7 6  ธนัวาคม 2555 
สสท. 3.2-1-03 แผนการจดัการความรู้ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สสท. 3.2-1-04 บนัทึกขอ้ความ ที7 สน.ผอ. 0744/55  ลงวนัที7 30 ธนัวาคม 2555 เรื7อง ขออนุมติัแผนการจดัการความรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สสท. 3.2-1-05 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ แผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html 
สสท. 3.2-1-06 บนัทึกขอ้ความ ที7 ศธ 0581.13/2429  ลงวนัที 12 พฤศจิกายน 2555  เรื7อง ขอส่งรายงานการประเมินผล

การดาํเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ 2555 และคาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการดาํเนินงาน
บริหารจดัการความรู้ปีงบประมาณ 2556 
บนัทึกขอ้ความ ที7 ศธ 0581.13/2848   ลงวนัที7 30  ธนัวาคม 2555  เรื7อง ขอส่งแผนการจดัการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สสท. 3.2-2-01 แผนการดาํเนินงานการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สสท. 3.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํยทุธศาสตร์และแผนจดัการความรู้ 
สสท. 3.2-3-01 กิจกรรมการจดัการความรู้ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2556 
สสท. 3.2-4-01 ทะเบียนความรู้ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เขา้ถึงไดจ้าก 

http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html 
สสท. 3.2-5-01 สรุปประเมินผล แผนการจดัการความรู้ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สสท. 3.2-5-02 ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการประเมินแผนการจดัการความรู้ และประสิทธิผลของแผนการจดัการ

ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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จุดแข็ง 
  ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการดาํเนินการ 

จุดที�ควรพฒันา 
 หน่วยงาน ตอ้งทาํใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รถือวา่การเรียนรู้ การแลกเปลี7ยนเรียนรู้ เป็นหนา้ที7และความรับผิดชอบ
ของทุกคน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติัอยา่งตอ่เนื7องเพื7อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรียนรู้ 
- คณะกรรมการจดัทาํ
ยทุธศาสตร์และบริหาร
จดัการความรู้ในองคก์ร 
- ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

- 
ปีงบประมาณ 2557 

  

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข   โทร  0-2281-1833                 

                                                  (ผู้อาํนวยการศูนย์การจดัการความรู้) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวปิยาณี  จนิาพนัธ์       โทร  0-2282-9009-15 ต่อ 6406 

     (เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป) 
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ตวับ่งชี#ที� 3.3   :   ระบบสารสนเทศเพื7อการบริหารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตวับ่งชี#  :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4  ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน  : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ ดงันี0  ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 
����  1.  มีแผนการดาํเนินงานของระบบงานทะเบียน 

                     โดยมีแผนการดาํเนินงานของระบบงานทะเบียน  โดยดาํเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจาํปีการศึกษา (สสท. 3.3-1-01) 
����  2.  มีระบบงานทะเบียน MIS  เพื7อช่วยในการบริหารและตดัสินใจ 

                         โดยมีการนาํขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามาจดัค่า FTES (สสท. 3.3-2-01) เพื7อเผยแพร่ให้กบัหน่วยงานอื7น 
ๆ  ใหเ้กิดประโยชน์  

����  3.  มีการสรุปขอ้มูลสถิติจาํนวนนกัศึกษา 
                    โดยมีการนาํขอ้มูลสถิติจาํนวนนกัศึกษา (สสท. 3.3-3-01) เพื7อเผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานอื7น ๆ  ใหเ้กิดประโยชน ์

����  4.  มีการสรุปขอ้มูลสถิติผูส้าํเร็จการศึกษา 
                    โดยมีการนาํขอ้มูลสถิติผูส้าํเร็จการศึกษา (สสส. 3.3-4-01) เพื7อเผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานอื7น ๆ  ใหเ้กิดประโยชน ์

����  5.  มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือขา่ยของมหาวทิยาลยักบัสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
(สกอ.) รูปแบบที7กาํหนด 
                      โดยมีการจดัส่งขอ้มูลพื0นฐานของนกัศึกษา (สสท. 3.3-5-01) และขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 
ใหก้บัหน่วยงานสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

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 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

3 NA NA 2 ข้อ 2 5 ข้อ 5 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สสท. 3.3-1-01 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
สสท. 3.3-2-01 คา่ FTES ปีการศึกษา 2555 
สสท. 3.3-3-01 สถิตินกัศึกษา ปีการศึกษา 2555 
สสท. 3.3-4-01 สถิติผูส้าํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
สสท. 3.3-5-01 เอกสารการส่งขอ้มูลที7สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 

จุดแข็ง 
1. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เพื7อใช้ในการปฏิบัติงานเกี7ยวกบันักศึกษาตามวตัถุประสงค์ของ

มหาวทิยาลยัที7กาํหนดในขอ้บงัคบั 
2. สถิตินักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษา  เพื7อเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัหน่วยงานอื7น ๆ สามารถนําไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน ์
3. มีคา่ FTES  ปีการศึกษา 2555  เพื7อใชใ้นการคิดคาํนวณคา่ใชจ่้ายในหน่วยงานตา่ง ๆ 

 
จุดที�ควรพฒันา 

1. จดัทาํรายงานสรุปผลจากระบบ MIS เสนอผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 
2. นาํรายงานสรุปผลจากระบบ MIS แจง้คณะเพื7อเป็นขอ้มูลในการทาํวจิยั    

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเห็นความสาํคญัในการดูแล
ขอ้มูล งานทะเบียนที7มีความสาํคญัและนาํขอ้มูลไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัมหาวทิยาลยั 

2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ  เพื7อให้
ทนัตอ่การเปลี7ยนแปลง 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
ปี 2555 - 2558 

แผนพฒันา 
1. ควรมีการจดัสรรงบประมาณ  เพื7อใชใ้นการปรับปรุง 

และพฒันาโปรแกรมใหส้มบูรณ์ ตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชร้ะบบ 

 
 

 
ปี 2555 - 2558 

 
ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์     โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 

     (รองผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ    เจ๊ะแล         โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 

     (นักวชิาการศึกษา) 
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ตวับ่งชี#ที� 3.4   :  ระบบบริหารความเสี7ยง 

ชนิดของตวับ่งชี#  :   กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 
ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดาํเนินงาน  6  ขอ้ ดงันี0   ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 

����   1.  มีการแตง่ตั0งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี7ยง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทน 
รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสาํนกัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 
                    โดย มีการแตง่ตั0งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี7ยง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนที7 
รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสาํนกัเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี7ยง  (สสท. 3.4-1-01) 

����  2.    มีการวเิคราะห์และระบุความเสี7ยง และปัจจยัที7ก่อใหเ้กิดความเสี7ยงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสาํนกั 
ตวัอยา่งเช่น 

- ความเสี7ยงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที7) 
- ความเสี7ยงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเสี7ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเสี7ยงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเสี7ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน 
ระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเสี7ยงดา้นบุคลากรและความเสี7ยงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเสี7ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื7น ๆ ตามบริบทของสถาบนั 

โดย มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี7ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (สสท. 3.4-2-01)  
เพื7อประเมินวเิคราะห์และระบุความเสี7ยง และปัจจยัที7ก่อใหเ้กิดความเสี7ยงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของ 
สาํนกั และวเิคราะห์ความเสี7ยง จากการดาํเนินการความเสี7ยง  

����   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี7ยงและจดัลาํดบัความเสี7ยงที7ไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2 
โดย  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี7ยงของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
เรื7อง  การขออนุมติัปริญญา  (สสท. 3.4-3.01)   

����   4. มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี7ยงที7มีระดบัความเสี7ยงสูง และดาํเนินการตามแผน   
โดย  มีการจดัทาํแผนบริหารความเสี7ยง เรื7อง  การขออนุมติัปริญญา  (สสท. 3.4-4-01) 
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����   5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและรายงานตอ่สภาสถาบนัเพื7อพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั0 ง 

โดย  มีการรายงานผลการดาํเนินงานบริหารความเสี7ยงตอ่ คณะกรรมการบริหารความเสี7ยง (สสท. 3.4-5-
01)   

����   6. มีการนาํผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี7ยงไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความ 
เสี7ยงในรอบปีถดัไป 

โดย  มีการนาํขอ้เสนอแนะขอคณะกรรมการมาใชใ้นการปรับแผนการบริหารความเสี7ยง (สสท. 3.4-6-01) 
 
 
 
 ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย 3 ข้อ 4 ขอ้ 3 5 ขอ้ 4 6 ข้อ 5 

       

 

รายการหลกัฐาน 

สสท. 3.4-1-01 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการบริหารความเสี7ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
สสท. 3.4-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี7ยงและการวาระบบควบคุมภายใน สสท.  
สสท. 3.4-3.01 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี7ยง เรื7อง การขออนุมติัปริญญา 

สสท. 3.4-4-01 แผนบริหารความเสี7ยง เรื7อง  การขออนุมติัปริญญา   
สสท. 3.4-5-01 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการความเสี7ยง 
สสท. 3.4-6-01 การปรับแผนความเสี7ยง การขออนุมติัปริญญา 
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จุดแข็ง 
1.  ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามสนใจและร่วมในการจดัทาํแผนบริหารความเสี7ยง 
 
จุดที�ควรพฒันา 
 - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร                                

ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1.ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
   ความเสี7ยงเพื7อแกไ้ขปัญหา 
2.ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ใจ การบริหาร 
   ความเสี7ยง และดาํเนินการใหเ้ป็นไป 
   รูปแบบ 
 

แผนพฒันา 
1.สนบัสนุนใหบุ้คลากรหาปัจจยัเสี7ยง 
   ที7มีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของ 
   สสท. ใหร้อบคอบมากขึ0น 
2. เพิ7มพนูความรู้ในเรื7องความเสี7ยงเพื7อ   
    ใหบุ้คลากรเขา้ใจยิ7งขึ0น 

- หวัหนา้สาํนกั 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
- รอง ผอ.สสท.    
   (กลุ่มวชิาการ) 
- รอง ผอ.สสท. 
   (กลุ่มทะเบียนและ 
    ประมวลผล) 
 
    
 

ปี 2555-2558 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นางสุขาวด ี          ขํามา   โทร  0-2282-9009  ต่อ 6408 

     (หัวหน้าสํานักผู้อาํนวยการ) 

 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายนภู   จ้างประเสริฐ  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6309 

     (เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป) 
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ตวับ่งชี#ที� 3.5 :   การพฒันาบุคลากรของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

ชนิดของตวับ่งชี#  :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 
ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  5  ขอ้ ดงันี0   ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 

�  ����  1.  มีการแตง่ตั0งคณะกรรมการพฒันาบุคลากร 
   สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การแตง่ตงัคณะกรรมการพฒันาบุคลากรของสาํนกั (สสท.3.5-
1-01 ) และไดมี้การแตง่ตั0งคณะกรรมการจดัทาํแลกเปลี7ยนเรียนรู้ของสาํนกั (สสท.3.5-1-02 ) เพื7อกาํหนดโครงการ
ถ่ายทอดแลกเปลี7ยนเรียนรู้ของบุคลากรในดา้นตา่งๆ  

�  ����  2.  มีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร  
  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร  (สสท.3.5-2-01 )  และมีการจดัทาํ
แผนการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ (สสท.3.5-2-032 )  ของสาํนกั 

�  ����  3.  มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพฒันา 
  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การติดตามและประเมินโครงการ กิจกรรมการแลกเปลี7ยน
เรียนรู้ (สสท.3.5-3-01) 

�  ����  4.  มีการประเมินผลบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั0 ง  
  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการติดตามประเมินผลบุคลากรรอบ ๑๒ เดือน (สสท.3.5-4-01) 
โดยใชแ้บบประเมินบุคลากรภายในสาํนกั  (สสท.3.5-4-02) 

�  ����  5.  มีการรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการและนาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงเพื7อ
จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรในปีถดัไป 
  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดร้ายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ (สสท.3.5-5-01)  และ
ไดน้าํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงเพื7อการจดัทาํแผนพฒันาบุคลการ และแผนการจดักิจกรรมแลกเปลี7ยนเรียนรู้ (สสท.
3.5-5-02) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 56) � � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

4 2 2 3 3 5 5 
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รายการหลกัฐาน   

สสท.3.5-1-01 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการพฒันาบุคลากร 
สสท.3.5-1-02 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะกรรมการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ 
สสท.3.5-2-01 แผนพฒันาบุคลากรของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2555 
สสท.3.5-2-02 แผนการจดัการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.3.5-3-01 ติดตามและประเมินกิจกรรมและเปลี7ยนเรียนรู้ 
สสท.3.5-4-01 สรุปแบบประเมินการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ 
สสท.3.5-4-02 แบบประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกั 
สสท.3.5-5-01 รายงานการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี7ยนเรียนรู้    
สสท. 3.5-5-02 นาํขอ้เสนอแนะมาปรับแผนพฒันาบุคลากร และ กิจกรรมแลกเปลี7ยนเรียนรู้ 

 

จุดแข็ง 
 1.มีการพฒันาโครงการอยา่งตอ่เนื7องในการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 

2.มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที7จะทาํใหท้ราบถึงผลการปฏิบติังาน 
 

 

จุดที�ควรพฒันา 

 - 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริมและ
พฒันาบุคลลากร 

- คณะกรรมการ
ประจาํสาํนกั ฯ 
- ผูอ้าํนวยการ 
- รองผูอ้าํนวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

งปม แผน่ดิน 
งปม รายได ้   

แผนพฒันา 
สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริมและ
พฒันาบุคลลากร 

งปม แผน่ดิน 
งปม รายได ้   

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นางสุขาวด ี          ขํามา   โทร  0-2282-9009  ต่อ 6408 

     (หัวหน้าสํานักผู้อาํนวยการ) 

 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายนภู   จ้างประเสริฐ  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6309 

     (เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป) 

 

 

 

 

 
 

4  ปี  55 - 58 

4  ปี  55 - 58 
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องค์ประกอบที� 4   การเงนิและงบประมาณ   

ตวับ่งชี#ที� 4.1   :     ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนิดของตวับ่งชี# :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
4 หรือ 5ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
7 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 
ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน  7  ขอ้ ดงันี0   ( ขีด ���� หน้าข้อที�มผีลการดาํเนินงาน) 

����    1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงิน  
                     โดยสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์(สสท.4.1-1-01) ที7สอดคลอ้งกบันโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

����    2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
                        โดยมีการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2555 ที7โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(สสท.4.1-2-01) 

����    3. มีงบประมาณประจาํปีที7สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแตล่ะพนัธกิจและการพฒันาสาํนกัและบุคลากร 
                           โดยมีงบประมาณที7สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ ในแตล่ะพนัธกิจ การพฒันาสาํนกั และการพฒันาบุคลากร 
(สสท.4.1-3-01) 

����    4. มีการรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  
                      โดยมีการรายงานทางการเงินผา่นระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (สสท.4.1-4-01) 

����    5. มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์คา่ใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินของ 
สาํนกัอยา่งตอ่เนื7อง 
                      โดยมีการวเิคราะห์สถานะทางการเงิน เพื7อควบคุมติดตามการใชเ้งินที7ไดรั้บจดัสรรอยา่งตอ่เนื7อ (สสท.4.1-5-01) 
 

����    6. มีการ ติดตามการบริหารการใชง้บประมาณ 
                      โดยมีการติดตามการบริหารการใชง้บประมาณผา่นระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (สสท.4.1-6-01) 

����    7. ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจากรายงานทาง 
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
                         โดยผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินของสาํนกั ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงิน
เพื7อการวางแผนและการตดัสินใจ (สสท.4.1-7-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่
เป้าหมาย 
(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

4 NA NA 5 ข้อ 3 7 ข้อ 5 

 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สสท.4.1-1-01 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 15 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2565) 
สสท.4.1-2-01 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2555 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-3-01 งบประมาณที7ไดรั้บจดัสรร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สสท.4.1-4-01 รายงานทางการเงินผา่นระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สสท.4.1-5-01 รายงานสถานะทางการเงินสาํนกัผูอ้าํนวยการ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-6-01 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 
สสท.4.1-7-01 ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินงบประมาณของสาํนกั 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
2. มีแผนปฏิบติัราชการที7ชดัเจน 

จุดที�ควรพฒันา - 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรรู้จกัการวางแผนใชง้บประมาณ 
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรติดตามผลการใชจ่้ายงบประมาณ 

- เลขานุการ 
   สาํนกัผูอ้าํนวยการ 
 

ปี พ.ศ. 2556 - 2559 

แผนพฒันา 
1. พฒันาหลกัการบริหารแผนและงบประมาณ 
 

ปี พ.ศ. 2556 - 2559 

         ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายมนตรี       รัตนวจิติร      โทร  0-2280-1189 

     (ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายสืบพงศ์      สนามทอง โทร  0-2282-9009  ต่อ 6406 

     (หัวหน้างานบริหารทั�วไป) 
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องค์ประกอบที� 5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

ตวับ่งชี#ที� 5.1  :   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน                      

ชนิดของตวับ่งชี# : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

9 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
����   1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที7เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ 

พฒันาการของสาํนกั 
 โดยสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดจ้ดัทาํแผนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพเพื7อใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปตามพนัธกิจของสาํนกั และครบถว้นตามเกณฑที์7กาํหนด (สสท.5.1-1-01) 
����   2. มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื7องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย  

คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกั 
โดยสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดมี้การกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญักบั 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดาํเนินการแตง่ตั0งคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นระบบและกลไก 
การประกนัคุณภาพระดบัสาํนกั เพื7อดูแลและรับผดิชอบเกี7ยวกบังานตามภารกิจตวับ่งชี0ของสาํนกั (สสท.5.1-2-01) 

����   3. มีการกาํหนดตวับ่งชี0 เพิ7มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
            โดยสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดก้าํหนดตวับ่งชี0ของสาํนกัเพิ7มเติม ตามภารกิจหลกั  ของสาํนกั 

เพื7อใหเ้กิดการประเมินคุณภาพครบถว้นทุกดา้น (สสท.5.1-3-01) 
����   4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที7ครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การ 

ควบคุม ติดตาม การดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัทาํรายงานประจาํเดือนที7เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็นรายงานที7มีขอ้มูลครบถว้นตามที7สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสาํนกั 
      โดยมีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาที7ครบถว้น (สสท.5.1-4-01,  
สสท.5.1-4-02, สสท.5.1-4-03) 

����   5. มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการ
ดาํเนินงานตามตวับ่งชี0ของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งชี0  

           โดยสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดจ้ดักิจกรรม/แผนเพื7อแกไ้ข พฒันา ส่งเสริม ปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(สสท.5.1-5-01) 
 
 
 
 



75 

 

 
����   6. มีระบบสารสนเทศที7ใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั0ง 5  

องคป์ระกอบคุณภาพ 
                        โดยมีการจดัทาํเวบ็ไซตข์องสาํนกั เพื7อใหผู้ม้าติดตอ่สามารถทราบขอ้มูล ขา่วสาร สถิติ หรือเอกสาร แบบฟอร์มตา่ง 
ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก รวมทั0งมีช่องทางติดตอ่สื7อสารเพื7อตอบขอ้สงสยั (สสท.5.1-6-01) 
 มีการจดัส่งไฟลข์อ้มูลผา่นเครือขา่ยส่วนกลาง เพื7อใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานรับทราบขอ้มูลและ
สามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

����   7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษาผูใ้ชบ้ณัฑิตและ
ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

            โดยใหบ้ณัฑิตกรอกขอ้มูล             
����    8. มีเครือขา่ยการแลกเปลี7ยนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมี 

 กิจกรรมร่วมกนั 
����    9. มีแนวปฏิบติัที7ดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาที7หน่วยงานพฒันาขึ0น และ 

เผยแพร่ใหห้น่วยงานอื7นสามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์
 โดยไดจ้ดัทาํคูมื่อสหกิจศึกษาสาํหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา เพื7อใหเ้ขา้ใจวธีิการและดาํเนินการสหกิจได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ประเมนิตนเอง/การบรรลเุป้าหมาย 

คา่

เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 
(1 มิย. 55-31 มีค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ตค.54-30 กย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ตค.55-31 พค. 

56) 
� � � 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ7ากวา่เป้าหมาย   เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย  

4 2 ข้อ 2 2 ข้อ 2 9 ข้อ 5 

 

รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

สสท.5.1-1-01 แผนการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 

สสท.5.1-2-01 คาํสั7งแตง่ตั0งคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ระดบัสาํนกั 

สสท.5.1-3-01 เป้าหมายคุณภาพของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (KPI) 

สสท.5.1-4-01 แผนการดาํเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  

สสท.5.1-4-02 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

สสท.5.1-4-03 แผนพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะ (Improvement Plan) 

สสท.5.1-5-01 แผนพฒันาส่งเสริมปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 

สสท.5.1-6-01 ระบบสารสนเทศที7ใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ 

สสท.5.1-7-01 ช่องทางเปิดโอกาสให ้นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูใ้ชบ้ริการ แสดงความคิดเห็นและร่วม
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ติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และนาํมาปรับปรุง 

สสท.5.1-8-01 มีเครือขา่ยแลกเปลี7ยนเรียนรู้ดา้นประกนัคุณภาพ และมีกิจกรรมร่วมกนั 

สสท.5.1-9-01 มีระบบกลไกการประกนัคุณภาพ และแผนการดาํเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

จุดแข็ง 
    1.   มีหน่วยงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.   มีคณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
3.   มีการทาํรายงานผลการประเมินตนเองของสาํนกั 
 

จุดที�ควรพฒันา 

 - 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. พิจารณาใชป้ระโยชน์จากองคป์ระกอบและตวับ่งชี0ตา่งๆ  ที7
ปรากฏในผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุง
พฒันาปัจจยัตา่งๆ อยา่งจริงจงั 
2.  ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนื7องโดยทนัที 
และปรับใหเ้ขา้กบัระบบงานของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน 

- คณะกรรมการ

ประจาํสาํนกั ฯ 

- ผูอ้าํนวยการ 

- รองผูอ้าํนวยการ 

- หน.สน.ผอ. 

ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

แผนพฒันา 

1. จดัโครงการทาํระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพื7อจดัเก็บ
ขอ้มูลผลการปฏิบติัราชการใหเ้ป็นระบบ 

ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งชี#  :  นายมนตรี         รัตนวจิติร       โทร  0-2280-1189 

      (ผู้อาํนวยการสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวรพพีร    จกัษุบท    โทร  0-2282-9009  ต่อ 6406-8 

      (เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไปปฏิบัตกิาร) 

 

 
 

 

 
 


