องค์ ประกอบที 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
ตัวบ่ งชี#ที 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรื อ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มี การจัดทําแผนกลยุทธ์ท7ี สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที7 เชื7 อมโยงกับปรั ชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที7 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ฉบับที7 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
โดยจัดทําแผนกลยุทธ์หน่ วยงานที7 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (สสท. 1.1-1-01, สสท. 1.11-02, สสท.1.1-1-03) โดยการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรในสํานัก (สสท. 1.1-1-04) โดยเป็ นแผนที7 เชื7 อมโยงกับปรั ชญา
ปณิ ธานตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที7 2 (พ.ศ.2551-2565)
แผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุมศึ กษา ฉบับที7 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. มี การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่ วยงานภายใน
โดยจัดทําหนังสื อไปยังกลุ่มงาน จัดการถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ เพื7อถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่ บุคลากร
(สสท. 1.1-2-01)
 3. มี กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ครบ 4 พันธกิ จ คือ ด้านการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม
โดยสํานักจัดทํา Strategic map และ Balance scorecard พร้อมกับวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์
กับแผนปฏิบตั ิการประจําปี (สสท. 1.1-3-01, สสท. 1.1-3-02, สสท. 1.1-3-03)
 4. มี ตวั บ่งชี0 ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิ บัติการประจําปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี0 เพื7อวัดความสําเร็ จของ
การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บัติการประจําปี
โดยสํานักจัดการประชุมชี0แจงให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานร่ วมกันจัดทําตัวบ่งชี0มีตวั บ่งชี0 ของแผนปฏิบตั ิการประจําปี และค่า
เป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี0 เพื7อวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี (สสท. 1.1-4-01)
 5. มี การดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิ จ
โดยดําเนิ นการตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปี ครบถ้วน ตามผลการดําเนิ นงานตามแผนฯ (สสท. 1.1-5-01,
สสท. 1.1-5-02)
 6. มี การติดตามผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี0 ของแผนปฏิ บัติการประจําปี อย่างน้อยปี ละ 2 ครั0ง และรายงานผล
ต่อผูบ้ ริ หารเพื7อพิจารณา
โดยมีการติดตามผลการดําเนิ นงนตามตัวบ่งชี0 ของแผนปฏิ บตั ิราชการ ปี ละ 2 ครั0ง (สสท. 1.1-6-01, สสท.
1.1-6-02)
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 7. มี การประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี0 ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั0ง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ ริ หารและสภาสถาบันเพื7อพิจารณา
โดยประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติราชการ รายงานผลต่อคณะกรรมการสํานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบี ยนเพื7อพิจารณา (สสท. 1.1-7-01)
 8. มี การนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิ บัติการประจําปี
โดยนําผลการพิจารณา ข้อคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฎิ บัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สสท. 1.1-8-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่า
เป้ าหมาย
(ข้อ)

4 เดื อน
10 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิย.55-30 กย.55) (1 มิย. 55-31 มี ค.56) (1 มิย. 55-31 พค. 56)
12 เดื อน งปม. 55
6 เดื อน งปม. 56
8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)

ผล
4
2 ข้อ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
สสท. 1.1-1-01
สสท. 1.1-1-02
สสท. 1.1-1-03
สสท. 1.1-1-04
สสท. 1.1-1-05
สสท. 1.1-1-06
สสท. 1.1-1-07
สสท. 1.1-1-08
สสท. 1.1-1-09
สสท. 1.1-1-10
สสท. 1.1-2-01
สสท. 1.1-3-01
สสท. 1.1-3-02
สสท. 1.1-3-03
สสท. 1.1-4-01
สสท. 1.1-5-01
สสท. 1.1-5-02
สสท. 1.1-6-01
สสท. 1.1-6-02
สสท. 1.1-7-01
สสท. 1.1-8-01

คะแนน
2

ผล
5 ข้อ

คะแนน ผล
3
8 ข้อ

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดื อน






คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ ากับเป้ าหมาย สู งกว่าเป้ าหมาย
5
รายการ

เอกสารมติสภาผ่านความเห็นชอบ ผังยุทธศาสตร์ มทร. (ฉบับปรับปรุ ง) กรกฎาคม 2555
ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ฉบับปรับปรุ งใหม่) พ.ศ. 2555
เอกสาร “การวางแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิ”
รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์) กลวิธี/มาตรการ โครงการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2553-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที7 11
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ระยะสั0น (พ.ศ.2553-2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ระยะปานกลาง (พ.ศ.2556-2560)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ระยะยาว (พ.ศ.2561-2565)
บันทึกเรื7 องการถ่ายทอดแผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี และแผนยุทธศาสตร์สาํ นัก
แผนที7ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) และ (Balance Scorecard) สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผังยุทธศาสตร์สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
แผนปฏิบตั ิงาน ปี งบประมาณ 2555 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประชุมการกําหนดตัวบ่งชี0ของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ปี งบประมาณ พ.ศ.2555
บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รอบ 6 เดือน
บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
การนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุ งการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการปี งบประมาณ พ.ศ.2556
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จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
2. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายที7ชดั เจน
3. มีผงั ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระยะสั0น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตารางแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ที7 ชดั เจน
จุดทีควรพัฒนา
1. อบรมผูบ้ ริ หาร เรื7 องแผน และการใช้เทคโนโลยีการบริ หารงาน

แนวทางแก้ ไข สนั บ สนุ น และแผนการพัฒ นาส่ งเสริ มจากผลการประเมิน ตนเองตามมาตรฐาน ปี การศึ กษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
- หน.สน.ผอ.
- หัวหน้างาน
บริ หารทัว7 ไป
- รอง ผอ. (กว)
- รอง ผอ. (กทป)
- รอง ผอ. (KM)

แผนส่ งเสริ ม
1. อบรม พัฒนาบุคลากร เรื7 องการจัดทําแผนฯ
แผนพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ บัติราชการ

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: นายมนตรี

รั ตนวิจิตร

งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึ กษา 2557-2559

ปี การศึ กษา 2557-2559

โทร 0-2282-9009

(ผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน)
ผู้จัดเก็บข้ อมู ล/รายงาน

: นางสุ ขาวดี

ขํามา

(หัวหน้ าสํานักงานผู้อาํ นวยการ)
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โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6408

องค์ ประกอบที 2 ภาระกิจหลักของหน่ วยงาน
ตัวบ่ งชี#ที 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการครบ
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทว7ั ไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิม7 เติมเฉพาะกลุม่

เกณฑ์ มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุ งหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที7กาํ หนด โดยคระกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที7กาํ หนด
สํา นัก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยน เป็ นหน่ วยงานสนับ สนุ นการจัด การเรี ย นการสอน ซึ7 ง มี ห น้า ที7 ใ นการ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรและควบคุม กํากับให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้มีการกําหนดวิธีการและขั0นตอนในการ
ดําเนินการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุ งหลักสูตร
1.1 ประสานแนวการปฏิบตั ิและแจ้งให้คณะทราบถึงขั0นตอนและวิธีการเปิ ดหลักสูตรใหม่ (สสท.2.1-1-01)
1.2 Flow chart แสดงขั0นตอนการเปิ ดหลักสูตรใหม่ (สสท.2.1-1-02)
1.3 มีคณะกรรมการที7 รับผิดชอบพิจารณาหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรั บปรุ ง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจร่ าง
หลักสู ตร (สสท.2.1-1-03) คณะกรรมการสภาวิชาการ (สสท.2.1-1-04) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(สสท.2.1-1-05) ซึ7งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกที7มีความเชี7ยวชาญและมีประสบการณ์
 2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที7กาํ หนดโดยคระกรรมการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที7กาํ หนด
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน มี การกําหนดหลักเกณฑ์ข0 นั ตอนการดําเนิ นการและการอนุ มตั ิ การปิ ด
หลักสู ตร โดยการประสานและแจ้งคณะทราบถึ งขั0นตอนและวิธีการปิ ดหลักสู ตร (สสท.2.1-2-01) Flow chart แสดง
ขั0นตอนการปิ ดหลักสู ตร (สสท.2.1-2-02) และมีการเสนอขอปิ ดหลักสู ตรและได้รับการอนุ มตั ิตามบันทึ กข้อความเรื7 อง
แนวปฏิ บตั ิ การแจ้งปิ ดหลักสู ตร ที7 ศธ 0506(2)/ว409 ลงวันที7 31 มีนาคม 2551 (สสท.2.1-2-03)
 3. ทุกหลักสูตรที7มีการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพที7เกี7ยวข้อง
ทุกหลักสูตรที7เปิ ดสอนเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยการสร้างความเข้าใจ ประสานงาน
และรวบรวมหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีหลักสูตรผ่าน TQF แล้วจํานวน 44 หลักสูตร (สสท.2.1-301) มีคู่มือการจัดทําหลักสู ตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ (TQF:HEd) (สสท.2.1-3-02) มีเอกสารการ
รับรองหลักสู ตรจากสภาวิชาชีพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และคณะบริ หารธุรกิจ (สสท.2.1-303)
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 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับการจัดทําหลักสูตรตลอดเวลาที7จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที7กาํ หนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับการจัดทําหลักสู ตร โดยมีคณะกรรมการตรวจร่ างหลักสู ตร (สสท.
2.1-4-01) คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (สสท.2.1-4-02) รายงานการประเมินผลหลักสู ตรตามกรอบเวลาที7 กาํ หนด
(สสท.2.1-4-03) รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร (สสท.2.1-4-04)
 5. มีการนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี การศึกษาไปปรับปรุ งหลักสูตร หรื อปรับปรุ ง
ระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร
มี การดําเนิ นการตรวจสอบแผนการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตรที7 ทาํ การเปิ ดสอนให้เป็ นไปตามโครงสร้ าง
หลักสู ตร (สสท.2.1-5-01) มีการติดตามและประเมินผลหลักสู ตรปริ ญญาตรี ปี การศึ กษา 2555) และรายงานผลการ
ประเมินโครงการติดตามและประเมินผลหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี (สสท.2.1-5-02) และรายงานข้อมูลการดําเนิ นงาน
หลักสู ตรประจําภาคการศึ กษา (สมอ.07 และ มคอ.7) (สสท.2.1-5-03)
 6. มีความร่ วมมือในการพัฒนาและบริ หารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรื อภาคเอกชนที7เกี7ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั0งหมด ทุกระดับการศึกษา
มี การลงนามความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับบริ ษทั แมคไทย จํากัด เพื7อ
สนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึ กงาน ให้ทุนการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาร่ วมกัน เพื7อสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
พัฒนาความรู ้ทกั ษะร่ วมกันในการฝึ กประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู ้จากสถานการณ์จริ ง (สสท.2.1-6-01) มีการเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก ทั0งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่ วมเป็ นกรรกมการวิพากษ์หลักสูตร (สสท.2.1-6-02)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่า
เป้ าหมาย

(ข้อ)
3

4 เดื อน
10 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิย.55-30 กย.55) (1 มิย. 55-31 มี ค.56) (1 มิย. 55-31 พค. 56)
12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56
8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน

2

2

3

3

6

5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน





ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
สสท.2.1-1-01
สสท.2.1-1-02
สสท.2.1-1-03
สสท.2.1-1-04
สสท.2.1-1-05
สสท.2.1-2-01
สสท.2.1-2-02
สสท.2.1-2-03



รายการ
หนังสื อแจ้งเวียนขั0นตอนการขอเปิ ดหลักสูตร
Flow Chart แสดงขั0นตอนการเปิ ดหลักสูตร
คําสัง7 คณะกรรมการตรวจร่ างหลักสูตร
คําสัง7 คณะกรรมการสภาวิชาการ
คําสัง7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หนังสื อแจ้งเวียนการขอเปิ ดหลักสูตร
Flow chart แสดงขั0นตอนการขอปิ ดหลักสูตร
บันทึกข้อความเรื7 อง แนวปฏิบตั ิการแจ้งปิ ดหลักสูตรจาก สกอ. ที7 ศธ.0506(2)/ว409
ลงวันที7 31 มีนาคม 2551
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สสท.2.1-3-01
สสท.2.1-3-02
สสท.2.1-3-03

สรุ ปหลักสูตรผ่าน TQF
คูม่ ือการจัดทําหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)
เอกสารการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริ หารธุรกิจ คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม)
คําสัง7 คณะกรรมการตรวจร่ างหลักสูตร
คําสัง7 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
รายงานการประเมินผลหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
แผนการเรี ยนตลอดหลักสูตร ปี การศึกษา 2555
โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําภาคการศึกษา (สมอ.07 และ มคอ.7)
เอกสารบันทึกการลงนามความร่ วมมือระหว่างมทร.พระนคร กับบริ ษทั แมคไทย จํากัด
คําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และรายงานการวิพากษ์หลักสูตร

สสท.2.1-4-01
สสท.2.1-4-02
สสท.2.1-4-03
สสท.2.1-4-04
สสท.2.1-5-01
สสท.2.1-5-02
สสท.2.1-5-03
สสท.2.1-6-01
สสท.2.1-6-02
จุดแข็ง

หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทที7เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ งมี การพัฒนาและดําเนิ นการ ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ
จุดทีควรพัฒนา
ควรทําความร่ วมมือกับหน่ วยงาน องค์กรวิชาชี พ เพื7อพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากขึ0น
แนวทางแก้ ไข สนั บ สนุ น และแผนการพัฒ นาส่ งเสริ มจากผลการประเมิน ตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึ กษา 2555

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

แผนส่ งเสริ ม
1. อบรมให้ความรู้ เรื7 อง การดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี0 ของผล
การดําเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานฯ

- คณะกรรมการบริ หาร
(CEO)
- รองอธิการบดีดา้ น
วิชาการฯ
- สํานักส่ งเสริ มวิชาการฯ

แผนพัฒนา
1. สร้างความร่ วมมือในการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรกับ
หน่ วยงานวิชาการภาครัฐ และหน่ วยงานวิชาชี พเอกชน
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาทุ กหลักสู ตร

งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
2556

2556

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขจิตร ตั#งเจริญ
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6403
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นางจรรยา ยิงยวด
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6403
(หัวหน้ างานหลักสู ตรและมาตรฐาน)
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ตัวบ่ งชี#ที 2.2 : ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามแนวทางที7กาํ หนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม7 เติม (ฉบับที7 2) พ.ศ. 2545 ที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดย มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนี0
- มีคู่มือการจัดการเรี ยนการสอนที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (สสท.2.2-1-01) ใช้เป็ นแนวทางจัดการเรี ยน
การสอน โดยกําหนดในประมวลรายวิชา (Course Syllabus) มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ
และความถนัดของผูเ้ รี ยน ยอมรับความสามารถที7แตกต่างและวิธีการเรี ยนรู ้ที7หลากหลายของผูเ้ รี ยน เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนที7เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้ ผูส้ อนมีบทบาทใน
การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ชี0แนะแหล่งข้อมูลจัดการเรี ยนการสอนและอํานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ เพื7อให้ผเู ้ รี ยนเกิดสัมฤทธิyผลในการเรี ยนรู ้ในทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรมีรายวิชาที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- มีแผนปฏิบตั ิราชการรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สสท..2.2–1-02)
ที7ส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามแนวทางที7 กาํ หนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม7 เติม (ฉบับที7 2) พ.ศ. 2545 ที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- มีการประชุมผูบ้ ริ หารประจําสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เพื7อสรุ ปรายงานผลการดําเนิ นการตาม
แผนปฏิ บัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 การกําหนดตัวบ่งชี0 และผูร้ ับผิดชอบตัวบ่ งชี0 ปี การศึ กษา 2555 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน (สสท.2.2-1-03)
 2. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
โดย มีโครงการอบรมให้ความรู ้เพื7อพัฒนาการเรี ยนการสอน อาทิ โครงการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (สสท.2.2-2-01) โครงการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั (สสท.2.2-2-02)
 3. มีการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการ
สอน
โดย ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิที7มีประสบการณ์ทางวิชาการมาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ในโครงการเชิงปฏิบตั ิ
ทางวิชาการ (สสท.2.2-3-01)
 4 มีกระบวนการจัดการความรู ้เพื7อพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดย....
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 5. มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
โดย มีการแจกแบบสอบถามประเมินโครงการให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (สสท.2.205-01) รวบรวมแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ และสรุ ปรายงานผลการประเมินผลโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร รับทราบและพิจารณา (สสท.2.2-05-02)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
4 เดื อน
10 เดื อน
12 เดื อน
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55) (1 มิ ย. 55-31 มีค.56) (1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
ค่า
6 เดื อน งปม. 56
8 เดื อน งปม. 56
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55



(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)
(ข้อ)
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน ตํ7ากว่า เท่ากับ
สูงกว่า
เป้ าหมาย เป้ าหมาย เป้ าหมาย
4
2 ข้ อ
2
4 ข้ อ
4
4 ข้ อ
4
รายการหลักฐาน
สสท. 2.2-1-01
สสท. 2.2-1-02
สสท. 2.2-1-03
สสท. 2.2-2-01
สสท. 2.2-2-02
สสท. 2.2-3-01
สสท. 2.2-5-01
สสท. 2.2-5-02

คูม่ ือการจัดการเรี ยนการสอนที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
แผนปฏิบตั ิราชการรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมผูบ้ ริ หารประจําสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ครั0งที7 3/2555 เมื7อวันที7 11
ธันวาคม 2555
โครงการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โครงการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั
หนังสื อเชิญวิทยากร
แบบสอบถามประเมินโครงการ
เล่มสรุ ปรายงานผลการประเมินโครงการ

จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนที7เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และส่งเสริ มให้จดั ทําวิจยั เพื7อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
2. คณะให้ความร่ วมมือโดยส่งอาจารย์เข้ารับการพัฒนาคุณภาพการสอน
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จุดทีควรพัฒนา
---แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนส่งเสริ ม
รอง ผอ.สสท.
(กลุม่ วิชาการ)
แผนพัฒนา
-

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขจิตร ตั#งเจริญ โทร 02-282-9009 ต่ อ 6400
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน : นางณิชกมล ยมนา
โทร 02- 282-9009 ต่ อ 6403
(หัวหน้ างานส่ งเสริมและพัฒนาวิชาการ)
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ตัวบ่ งชี# 2.3 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ Mการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังนี0

บุคลากรทราบ

1. มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้

โดยศูนย์การจัดการความรู ้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธ์ศาสตร์และบริ หารจัดการ
ความรู ้ในองค์กร เพื7อจัดทําแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวบ่งชี0ของ สกอ. /ก.พ.ร./ สมศ. ตลอดจนได้นาํ เอาปั ญหาอุปสรรคที7พบ
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 มาพิจารณาเพื7อกําหนด
ประเด็นความรู ้และเป้ าหมายการจัดการความรู ้ไว้หน่วยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอต่ออธิการบดีเพื7ออนุมตั ิ และ
จัดส่งแผนฯ ดังกล่าวให้คณะ/หน่วยงานภายในและเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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. มีการส่งเสริ มและผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ภายในองค์กรเพื7อขับเคลื7อนสู่องค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จดั ตั0งศูนย์การจัดการความรู ้เป็ นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและมีการแต่งตั0งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร เพื7อส่งเสริ มและผลักดันให้
เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ภายในองค์กร โดยใช้ช่องทางที7หลากหลาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี7ยน
เรี ยนรู ้ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ การสร้างแรงจูงใจและยกย่องชมเชย และการสร้างเครื อข่ายภายใน/ภายนอกในการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู ้ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายการจัดการ
ความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สสท. 2.3-1-03 , สสท. 2.3-201 , 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. มีการรวบรวมองค์ความรู ้ตา่ ง ๆ เพื7อจัดทําเป็ นคลังความรู ้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นฐาน
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/คณะ/หน่วยงาน จัดทําทะเบียนความรู ้เพื7อรวบรวม
องค์ความรู ้และมีคลังความรู ้ที7คณะ/หน่วยงาน และบนเว็บไซต์ KM เพื7อเผยแพร่ และให้สะดวกต่อการค้นหา (สสท. 2.3-3-01)
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 4. มีการพัฒนารู ปแบบข้อมูลสารสนเทศและบริ การข้อมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู ้
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดาํ เนินการถ่ายทอดความรู ้ในเรื7 องเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบั บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน เพื7อให้สามารถพัฒนาจัดรวบรวมองค์ความรู ้ไว้ในคลังความรู ้บนเว็บไซต์ KM
ถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ผา่ น Web Blog Web Board และ Facebook ตลอดจนเผยแพร่ กิจกรรม KM และบริ การข้อมูล
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู ้และเว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน (สสท. 2.3-4-01 , สสท. 2.3-2-02)
 5. มีการสรุ ปประเมินผลความสําเร็ จของแผนการจัดการความรู ้และนําผลไปใช้ในการพัฒนาเพื7อจัดทํา
แผนการจัดการความรู ้ในปี ต่อไป
โดยศูนย์การจัดการความรู ้ได้จดั ทํารายงานประเมินผลเป้ าหมายและแผนการจัดการความรู ้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 นําเสนอมหาวิทยาลัย และนําไปใช้ในการพิจารณาจัดทําแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ.
2556 (สสท. 2.3-5-01 และ 2.3-5-02)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55)
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(ข้อ)
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.



55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
3
5 ข้อ
5
5 ข้อ
5
5 ข้อ
5
รายการหลักฐาน
สสท. 2.3-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั0งที7 4/2555 เมื7อวันที7 2 ตุลาคม 2555
สสท. 2.3-1-02 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ นโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ ศูนย์การ
จัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
สสท. 2.3-1-03 บันทึกข้อความที7 ศธ 0581.25/238 ลงวันที7 30 พฤศจิกายน 2555 เรื7 อง ขออนุมตั ิคาํ สัง7 แต่งตั0ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร ยุทธศาสตร์และแผนการจัดการ
ความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายการหลักฐาน (ต่อ)
สสท. 2.3-1-04 บันทึกข้อความที7 ศธ 0581.25/240 ลงวันที7 4 ธันวาคม 2556 เรื7 อง ขอเชิญประชุม
สสท. 2.3-1-05 แผนการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
สสท. 2.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
สสท. 2.3-2-02 กิจกรรม KM ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/
สสท. 2.3-2-03 สภาพแวดล้อมการทํางานที7เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพและเอื0อต่อการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากร
สสท. 2.3-2-04 ข้อตกลงความร่ วมมือเครื อข่ายการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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สสท. 2.3-2-05
สสท. 2.3-2-06

สสท. 2.3-3-01
สสท. 2.3-4-01
สสท. 2.3-5-01
สสท. 2.3-5-02

รายงานการประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ปี การศึกษา 2555
รายงานผลการดําเนินงานโครงการการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิ เรื7 อง โครงการประชุมสัมมนา
เครื อข่ายการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการจัดการความรู ้สู่
ประชาคมอาเซียน” งบประมาณ ประจําปี 2556 ศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ทะเบียนความรู ้/คลังความรู ้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร /คณะ/หน่วยงาน เข้าถึงได้
จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (www.rmutp.ac.th) เว็บไซต์ของศูนย์การจัดการ
ความรู ้และเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน
บันทึกข้อความที7 ศธ 0581.25/220 ลงวันที7 31 ตุลาคม 2555 เรื7 อง รายงานการประเมินผลเป้ าหมายและ
แผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานการประเมินผลเป้ าหมายและแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและสนับสนุนในการดําเนินงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริ มกิจกรรมการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื7องเพื7อมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนส่งเสริ ม
- โครงการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิ
- คณะกรรมการ จัดทํา
ปี งบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์และบริ หาร
จัดการความรู ้ใน
องค์กร
- กิจกรรมการจัดการความรู ้
- ศูนย์การจัดการ
ความรู ้
ปี งบประมาณ 2557

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงแข สุ ขโข
(ผู้อาํ นวยการศู นย์ การจัดการความรู้ )

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายสุ นทร เหรียญจือ#
(หัวหน้ างานบริหารทัวไป)
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โทร 0-2281-1833
โทร 0-2281-1833

ตัวบ่งชี0ที7 2.4
ชนิดของตัวบ่งชี0

:
:

ระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา
กระบวนการ

เกณฑ์ มาตรฐาน





เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษาตามขั0นตอนและแนวปฏิบตั ิ
มีแผนการรับนักศึกษาที7ผา่ นการพิจารณาของคณะ
มีการดําเนินงานตามแผนการปฎิบตั ิงานการสอบ
มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา
มีการสรุ ปจํานวนนักศึกษาที7รับไว้กบั แผน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินการ
1. จัดทําระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามขั0นตอนการรับนักศึกษา (สสท.2.4-1-01)
2. นําแผนรับนักศึกษาที7ได้มาจากการสรุ ปของคณะต่าง ๆ ที7อยูใ่ นมหาวิทยาลัยฯ ที7ทุกคณะมาร่ วมประชุมกัน
ในเรื7 องของคุณสมบัติ คุณวุฒิและจํานวนของนักศึกษาที7จะรับในแต่ละปี การศึกษา และสรุ ปออกมา
เป็ นแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.4-2-01)
จัดทําคําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเป็ นการกําหนดหน้าที7ความรับผิดชอบ ให้กบั
คณะกรรมการเพื7อรับผิดชอบในหน้าที7ที7ได้รับมอบหมาย (สสท.2.4-2-02)
3. จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานการสอบ โดยได้กาํ หนด วัน เวลา ที7จะดําเนินออกมาเป็ นตารางการปฏิบตั ิงาน
การสอบ เพื7อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานการสอบ (สสท.2.4-3-01)
4. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา โดยการจัดทําปฏิทินการสอบ
คัดเลือกในแต่ ละปี (สสท.2.4-4-01) พร้อมจัดทําระเบียบการสอบคัดเลือกระบุรายละเอียดของการรับ
นักศึกษา (สสท.2.4-4-02)รายงานผลการสอบของประธานสนามสอบ(สสท.2.4-4-03)
5. สรุ ปจํานวนนักศึกษาที7ผา่ นการคัดเลือกตามกลไกการคัดเลือกทุกประเภทเปรี ยบเทียบกับแผนการรับ
เสนอผูบ้ ริ หาร (สสท.2.4-5-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่าเป้ า
หมาย
(ข้อ)
4

4 เดื อน
(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดื อน
(1 มิย. 55-31 มี ค.56)

12 เดื อน
(1 มิย. 55-31 พค. 56)

12 เดื อน งปม. 55
(1 ตค.54-30 กย. 55)

6 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.55-31 มีค. 56)

8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.55-31 พค. 56)

ผล
NA

คะแนน
NA

ผล
NA

คะแนน
NA

ผล
5
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คะแนน
5

การบรรลุเป้ าหมาย
12 เดือน






ตํ7ากว่า เท่ากับ สูงกว่า
เป้ าหมาย เป้ าหมาย เป้ าหมาย

รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท. 2.4-1-01
มีข0 นั ตอนการรับนักศึกษา (Flow Chart)
สสท. 2.4-2-01
แผนการรับนักศึกษา
สสท. 2.4-2-02
มีคาํ สัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
สสท. 2.4-3-01
มีตารางการปฏิบตั ิงานการสอบ
สสท. 2.4-3-02
มีผลการสอบ ข้อเขียน สัมภาษณ์ และผูส้ อบได้
สสท. 2.4-4-01
มีปฏิทินการสอบคัดเลือก
สสท. 2.4-4-02
มีระเบียบการสอบคัดเลือก
สสท. 2.4-4-03
รายงานผลการสอบของประธานสนามสอบ
สสท. 2.4-5-01
สถิติจาํ นวนนักศึกษาสมัครและรับไว้
จุดแข็ง
1. มีข0 นั ตอน การปฏิบตั ิงานตามตารางการปฏิบตั ิงานสอบ
2. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
จุดทีควรพัฒนา
ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสมํ7าเสมอตลอดทั0งปี เพื7อเป็ นการแจ้งข้อมูลให้ผสู ้ นใจได้ทราบรายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2555
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตราฐาน
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
รอง ผอ.สสท.
แผนส่ งเสริม
กลุม่ ทะเบียน
ปี พ.ศ.2555 – ปี พ.ศ.2558
1. ระบบรับสมัครให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ0น
และประมวลผล
2 . การประชาสัมพันธ์อย่างทัว7 ถึง
แผนพัฒนา
ปี พ.ศ.2555 – ปี พ.ศ.2558
1. ระบบรับสมัครให้สะดวก รวดเร็ วขึ0น
2. การประชาสัมพันธ์หลายรู ปแบบ
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน
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: นายพงศกร หิรัญโรจน์ โทร. 02-282-9009 ต่ อ 6304
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นางสาวอุไรวรรณ อิมสุ ขวิริยะกุล โทร. 02-282-9009
ต่ อ 6307
(หัวหน้ างานทะเบียนสายที ๑)

ตัวบ่ งชี#ที 2 .5 : กระบวนการดําเนินงานระบบทะเบียนภายในมหาวิทยาลัยที7มีประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีแผนการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทะเบียนและประมวลผล
โดยมีแผนการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.5-1-01)
 2. มีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยมีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.5-2-01)
 3. มีคูม่ ือการใช้งานทะเบียนสําหรับอาจารย์
โดยมีคูม่ ือการใช้งานทะเบียน สําหรับอาจารย์ (สสท.2.5-3-01)
 4. มีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.5-4-01)
 5. มีเอกสารเกี7ยวกับการส่งค่าระดับคะแนนของอาจารย์ผสู ้ อน
โดยมีเอกสารเกี7ยวกับการส่งค่าระดับคะแนนของอาจารย์ผสู ้ อน (สสท.2.5-5-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55)
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(ข้อ)
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.



55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
4
NA
NA
NA
NA
5 ข้ อ
5
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
สสท.2.5-1-01
สสท.2.5-2-01
สสท.2.5-3-01
สสท.2.5-4-01
สสท.2.5-5-01

รายการ
แผนการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทะเบียนและประมวลผล
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คูม่ ือการใช้งานทะเบียนสําหรับอาจารย์
โครงการอบรมการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Website สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
(ตัวอย่าง)เอกสารการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Website สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.

ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิ ทธิภาพ
คณะให้ความร่ วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการอบรมการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Website
อาจารย์ผสู ้ อน และอาจารย์ที7ปรึ กษาให้ความสําคัญกับการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Websit สํานักส่งเสริ มฯ
สร้ างความคล่องตัวในการส่ งค่าระดับคะแนนให้กบั อาจารย์ผูส้ อนและอาจารย์ที7ปรึ กษา

จุดทีควรพัฒนา
1. งบประมาณที7ได้รับในการจัดโครงการของกลุม่ ทะเบียน ควรได้รับมากกว่านี0 เพื7อที7จะสามารถจัด โครงการ
ให้กบั บุคลากรในการดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ชั0นนําที7ใช้ระบบทะเบียน รวมถึงเป็ นการสร้างเครื อข่าย
2. ควรได้รับงบประมาณในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบทะเบียน ให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
แนวทางแก้ ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึ กษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนส่งเสริ ม (เสริ มจุดเด่น)
- รอง ผอ.สสท. กลุม่ ทะเบียน
1.สร้ างความคล่องตัวในการส่ งค่าระดับคะแนนให้กบั
และ
ปี การศึ กษา 2555
อาจารย์ผูส้ อนและอาจารย์ที7ปรึ กษา
ประมวลผล
2. คณะให้ความร่ วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
อบรม
แผนพัฒนา
1. พัฒนาระบบการทํางานให้กบั บุคลากร
2. พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบี ยน
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายพงศกร หิรัญโรจน์
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นายคเณศ เจ๊ ะแล
(นักวิชาการศึกษา)

โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6302
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ตัวบ่ งชี#ที 2.6 :

ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบงานทะเบียน

ชนิดของตัวบ่ งชี# : ผลผลิต
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีแผนการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทะเบียนและประมวลผล
โดยมีแผนการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทะเบียนและประมวลผล (สสท.2.6-1-01)
 2. มีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยมีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.6-2-01)
 3. มีระเบียบ ข้อบังคับ เกี7ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยมีระเบียบ ข้อบังคับ เกี7ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.6-3-01)
 4. มีการพัฒนาบุคลากรเพื7อให้เกิดสมรรถนะทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โดยมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.6-4-01)
 5. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบงานทะเบียน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55)
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(ข้อ)
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.



55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
3
NA
NA
NA
NA
4 ข้ อ
4
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
สสท.2.6-1-01
สสท.2.6-2-01
สสท.2.6-3-01
สสท.2.6-4-01

รายการ
แผนการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทะเบียนและประมวลผล
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี7ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โครงการอบรมการสร้างองค์ความรู ้เพื7อให้เกิดสมรรถนะทุกระดับ
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จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิ ทธิภาพ
คณะให้ความร่ วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการอบรมการสร้างองค์ความรู ้เพื7อให้เกิดสมรรถนะทุกระดับ
บุคลากรงานทะเบียน เห็นความสําคัญในการเข้ารับการอบรม
ทําให้เกิ ดความรั กความสามัคคี กันระหว่างบุคลากรงานทะเบี ยน
ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานระหว่างบุคลากรทะเบียนคณะ และบุคลากรทะเบียนสํานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน

จุดทีควรพัฒนา
1. งบประมาณที7ได้รับในการจัดโครงการของกลุม่ ทะเบียน ควรได้รับมากกว่านี0 เพื7อที7จะสามารถจัด โครงการ
ให้กบั บุคลากรในการดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ชั0นนําที7ใช้ระบบทะเบียน รวมถึงเป็ นการสร้างเครื อข่าย
2. ควรได้รับงบประมาณในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบทะเบียน ให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
แนวทางแก้ ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึ กษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนส่งเสริ ม (เสริ มจุดเด่น)
- รอง ผอ.สสท. กลุม่ ทะเบียน
1. เป็ นการทบทวนระบบการทํางาน และปั ญหาใน
และ
ปี การศึ กษา 2555
การทํางาน
ประมวลผล
2. ทําให้เกิ ดความคล่องตัวในการทํางาน
3. คณะให้ความร่ วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
อบรม
แผนพัฒนา
1. พัฒนาระบบการทํางานให้กบั บุคลากร
2. พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบี ยน
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายพงศกร หิรัญโรจน์ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นายคเณศ เจ๊ ะแล
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6309
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ )

52

ตัวบ่ งชี# 2.7

ระดับความสําเร็ จของความมัน7 คงปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน

ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีแผนการปฏิบตั ิงานและขั0นตอนการทํางาน(มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน)
โดยจัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-1-01) และ
มีแผนการปฏิบตั ิงานและขั0นตอนการทํางาน (สสท. 2.7-1-02) เพื7อความสะดวกในการทํางาน กรณี ที7เจ้าหน้าที7ไม่อยูส่ ามารถ
ทํางานทดแทนกันได้ เพื7อไม่ให้ติดขัด
 2. มีการแต่งตั0งเจ้าหน้าที7ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน
โดยมี ก ารแต่ ง ตั0ง เจ้า หน้ า ที7 ดู แลรั ก ษาความปลอดภัย ระบบงานทะเบี ย น (สสท. 2.7-2-01) เพื7 อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากขึ0น
 3. มีการสํารองข้อมูล (Backup Data)
โดยมี การสํารองข้อมูลทุกวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เพื7อไว้ใช้ในกรณี ที7ขอ้ มูลสู ญหาย เกิ ดไฟฟ้ าขัดข้องและ
สามารถนําข้อมูลกูค้ ืนกลับมาใช้งานให้คืนสู่สภาวะการทํางานปกติ (สสท. 2.7-3-01)
 4. มีการกําหนดสิ ทธิyผใู ้ ช้งานระบบงานทะเบียนแต่ละระดับ
โดยมีการกําหนดสิ ทธิyผใู ้ ช้งานของระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-4-01) เพื7อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทําข้อมูลของ
นักศึกษา โดยแบ่งหน้าที7ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของผูเ้ กี7ยวข้องทุกระดับอย่างชัดเจน
 5. มีแผนการกูข้ อ้ มูลในกรณี ฉุกเฉิ น (Recovery Data)
โดยมีการจัดทําแผนการกูข้ อ้ มูลกรณี ฉุกเฉิ น (Recovery Data) เพื7อรองรับในกรณี ที7ระบบเกิดขัดข้องและจําเป็ น
จะต้องกูค้ ืนข้อมูลเพื7อให้เข้าสู่สภาวะการทํางานที7ปกติ (สสท. 2.7-5-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55)
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(ข้อ)
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.



55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
3
5 ข้ อ
5
5 ข้ อ
5
5 ข้ อ
5
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รายการหลักฐาน
สสท. 2.7-1-01
สสท. 2.7-1-02
สสท. 2.7-2-01
สสท. 2.7-3-01
สสท. 2.7-5-01

Flow Chart ระบบงานทะเบียน
แผนการปฏิบตั ิงานและขั0นตอนการทํางาน
คําสัง7 แต่งตั0งเจ้าหน้าที7รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยระบบงานทะเบียน
การกําหนดสิ ทธิyผใู ้ ช้งานของระบบงานทะเบียน
หลักฐานการสํารองข้อมูลระบบงานทะเบียน (เทป)

จุดแข็ง
1. มีการแต่งตั0งเจ้าหน้าที7ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน เพื7อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากขึ0น
2. มี แผนการปฏิ บัติงานและขั0นตอนการทํางาน เพื7 อความสะดวกในการทํางาน กรณี ที7 เจ้าหน้าที7 ไม่อ ยู่
สามารถทํางานทดแทนกันได้ เพื7อไม่ให้ติดขัด
3. มีการสํารองข้อมูลทุกวันศุกร์ เพื7อป้ องกันปั ญหาไฟฟ้ าขัดข้อง สามารถนําข้อมูลมาอัพเดทได้ทนั ท่วงที
4. มีการแบ่งสิ ทธิyการใช้ระบบงานทะเบียนแต่ละระดับที7ชดั เจน
จุดทีควรพัฒนา
1. ศึกษาเทคโนโลยีที7เปลี7ยนแปลงทันสมัยมากขึ0นให้ระบบสามารถรองรับการทํางานได้ โดยไม่ติดขัดและรวดเร็ ว
2. อัพเกรดระบบงานทะเบียนให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ได้
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- รอง ผอ. สสท.
1. เพิม7 สิ ทธิyการใช้งานให้คณะสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ กลุม่ ทะเบียนและ
ปี 2555 - 2558
ด้วยตนเอง
ประมวลผล
2. จัดให้มีการประชุมทุก ๆ ปี เพื7อแก้ไขการทํางานให้
คล่องตัวมากยิง7 ขึ0น
แผนพัฒนา
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
เพื7อพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัย

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

ปี 2555 - 2558

: นายพงศกร หิรัญโรจน์ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301, 6304
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
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ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายคเณศ เจ๊ ะแล
(นักวิชาการศึกษา)

โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301, 6304

ตัวบ่ งชี#ที 2.8 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็ น
บัณฑิตนักปฏิบตั ิ (Hands-on)
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
 1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษา
 2. มีการพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนโดยเพิม7 ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ
 3. มีกระบวนการจัดการการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็ นแนวทางในการพัฒนา
 4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที7ดาํ เนินการอย่างเป็ นระบบและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื7อง
 5. มีผลลัพธ์ที7เกิดจากการดําเนินการจนเป็ นแนวปฏิบตั ิที7ดีเป็ นที7ยอมรับหรื อได้รับการยกย่อง

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
ดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
ดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4
ดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
ดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน คือ
1. สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีกลไกในการผลักดันและมีนโยบายสนับสนุนส่ งเสริ ม การ
ดําเนินงานด้านสหกิจศึกษา โดยได้จดั ทําระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพื7อ
การจัดสหกิ จศึ กษาและการฝึ กงานวิชาชี พ (สสท.2.8-1-01) ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสหกิ จศึ กษาและการฝึ กงาน
วิชาชี พ พ.ศ.2553 (สสท.2.8-1–02) ตลอดจนได้เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี7ยวกับมาตรฐาน กระบวนการ
และการบริ หารจัดการสหกิจศึกษา รวมถึงทักษะการนิ เทศสหกิจศึกษา ให้กบั คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื7อให้มี
ศักยภาพในการดําเนินงานสหกิจศึกษาและสามารถทําการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยได้
มีการจัดโครงการสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการสหกิ จศึ กษา หลักสู ตรอาจารย์นิเทศสหกิ จศึ กษา ซึ7 งจัดระหว่างวันที7 7 – 9
มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (สสท.2.8-1–03) อีกทั0งยังได้ปรับปรุ งคู่มือการ
ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาและแบบฟอร์ มต่างๆ ที7 ใช้ในงานสหกิจศึ กษา (สสท.2.8-1–04) เพื7อให้การดําเนิ นงานสหกิ จ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิ ภาพมากที7สุด ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกิ จ
ศึ กษาและการฝึ กงานวิชาชี พ (สสท.2.8-1–05) ซึ7 งมีสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ นหน่ วยงานที7
รับผิดชอบการดําเนินงาน
2. 3. สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้นาํ หลักของ WIL มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื7อ
พัฒนานักศึ กษาให้มีศกั ยภาพพร้อมเข้าสู่ โลกอาชี พได้อย่างมีคุณภาพ อาทิ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พฒั นา
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื7 องมือและแม่พิมพ์ โดยได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) (สสท.2.8-3-01) และทุกหลักสู ตรมีแผนการเรี ยน
รายวิชาสหกิจศึกษา ฝึ กงาน และฝึ กสอน เพื7อสร้างประสบการณ์การทํางานที7ตรงกับสาขาวิชาที7นกั ศึกษาเรี ยนใน
สถานประกอบการจริ ง เป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์) (สสท.2.8-3-02) และในหลักสู ตรเทียบโอน
มีแผนการเรี ยน เพื7อสร้างประสบการณ์การทํางานให้กบั นักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาไปฝึ กงานในสถานประกอบการ
จริ ง เป็ นระยะเวลา 360 ชม. (สสท.2.8-3-03) รวมถึงหลักสูตรคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมที7มีแผนการเรี ยนรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เพื7อสร้างประสบการณ์ให้กบั นักศึกษาใน
การเป็ นครู และการสอนเป็ นต้น (สสท.2.8-3-04)
4. สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้ดาํ เนิ นการจัดโครงการ ในส่ วนของสหกิจศึกษา 2 โครงการ ได้แก่
โครงการเสริ มสร้างความรู ้เพื7อพัฒนาการจัดทํามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในส่วนที7เกี7ยวข้องกับสหกิจศึกษา (มคอ.4 และ มคอ.6) ระหว่างวันที7 31 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2555 ณ
โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี และโครงการสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการสหกิ จศึ กษา หลักสู ตร
อาจารย์นิ เทศสหกิ จศึ กษา ซึ7 ง จัด ระหว่า งวัน ที7 7 – 9 มิ ถุ น ายน 2555 ณ โรงแรมกรุ ง ศรี ริ เ วอร์ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ7 งทั0ง 2 โครงการได้มีการประเมินผลการดําเนิ นงานในโครงการดังกล่าว (สสท.2.8-4-01)
(สสท.2.8-4-02) เพื7อนําข้อมูลที7ได้ไปพัฒนาปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป และมีการติดตามผลการดําเนิ นงาน
สหกิ จศึ กษา ของแต่ละคณะต่างๆ เพื7อนําข้อมูลที7 ได้รับไปปรั บปรุ งพัฒนาการดําเนิ นงาน สหกิ จศึ กษา ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง7 ขึ0น และเพื7อสรุ ป นําเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื7อทราบและพิจารณา
ต่อไป (สสท.2.8-4-03)
5. เครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มองเห็นศักยภาพและความพร้อมของสํานัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน จึ งได้เห็ นชอบและอนุ มตั ิ ให้ สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ น
ผูด้ ํา เนิ น การจัด โครงการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษา หลัก สู ตรคณาจารย์นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา 21 – 23
สิ งหาคม 2555 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้กบั คณาจารย์ของสถาบันการศึ กษาใน
เครื อข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซึ7งมีจาํ นวน 30 สถาบันการศึกษา (สสท.2.8-5-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้ าหมาย
(ข้อ)
3

4 เดื อน
10 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิย.55-30 กย.55) (1 มิย. 55-31 มี ค.56) (1 มิย. 55-31 พค. 56)
12 เดื อน งปม. 55
6 เดื อน งปม. 56
8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)

ผล
1 ข้อ

คะแนน
1

ผล
2 ข้อ

คะแนน
2

ผล
4 ข้อ

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
4

รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)

รหัสหลักฐาน
สสท.2.8-1-01
สสท.2.8-1-02

รายการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพื7อการจัดสหกิจศึกษาและการ
ฝึ กงานวิชาชีพ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ พ.ศ.2553
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สสท.2.8-1-03
สสท.2.8-1-04
สสท.2.8-1-05
สสท.2.8-3-01
สสท.2.8-3-02
สสท.2.8-3-03
สสท.2.8-3-04
สสท.2.8-4-01

สสท.2.8-4-02
สสท.2.8-4-03
สสท.2.8-5-01

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ซึ7งจัดระหว่างวันที7
7 – 9 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มต่างๆ (ฉบับปรับปรุ ง)
คําสัง7 คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ
ลงวันที7 23 พฤศจิกายน 2554
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื0 อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ7 งทอและออกแบบแฟชัน7
หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
รายงานผลการประเมินโครงการเสริ มสร้างความรู ้เพื7อพัฒนาการจัดทํามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในส่วนที7เกี7ยวข้องกับสหกิจศึกษา (มคอ.4 และ มคอ.6)
ระหว่างวันที7 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี
รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ซึ7งจัดระหว่างวันที7 7 – 9 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรี อยุธยา
รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2555
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 21 – 23 สิ งหาคม
2555 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

จุดแข็ง
มีหลักสูตรที7ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์การทํางานในสถานประกอบการ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการ
เรี ยนการสอนในระบบสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
จุดทีควรพัฒนา
การพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน โดยเพิม7 ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการให้มากขึ0นกว่าเดิม
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาการเพิ7มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการที7ให้ความร่ วมมือในการพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มากขึ0นและต่อเนื7 อง เพื7อให้เกิ ดความเชี7 ยวชาญในวิชาชี พทั0งใน
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิ บัติ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนส่งเสริ ม
รองผอ.สสท.กลุม่ วิชาการ
1. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน โดยเพิม7
2556
ประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื7 อง
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แผนพัฒนา
1. พัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน โดยเพิม7 ประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื7อง

2556

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขจิตร ตั#งเจริญ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6400
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นางรวินันท์ การะเกษ
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6404
(หัวหน้ างานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ)
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ตัวบ่ งชี#ที 3.1 : ภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการประจําสํานักและผูบ้ ริ หาร
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. กรรมการสํานักฯ ปฏิบตั ิหน้าที7ตามที7กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที7กาํ หนด
ล่วงหน้า
โดยได้มีการแต่งตั0งคําสั7งคณะกรรมการประจําสํานัก (สสท. 3.1-1-01) และมี การประชุ มคณะกรรมการฯ
(สสท. 3.1-1-02) และมี การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ (สสท. 3.1-1-03)
 2. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาสถาบัน
โดยมี การจัดทําวิสัยทัศน์ สสท. และแผนปฏิ บัติราชการประจําสํานักฯ ตามหัวข้อ (สสท. 3.1-2-01, สสท.
3.1-2-02, สสท. 3.1-2-03)
 3. ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที7มอบหมาย รวมทั0งสามารถ
สื7 อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักฯ ไปยังบุคลากรในสํานักฯ
โดยมี การจัดทําการกํากับ/รายงานการประชุ มติดตามผลการดําเนิ นงานของสํานักฯ ตามหัวข้อ
(สสท. 3.1-3-01, สสท. 3.1-3-02, สสท. 3.1-3-03)
 4. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักฯ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้อาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
โดยมี การสนับสนุ นบุคลากรให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการในการสอนตัดสิ นใจแก่บุคลากรตาม
หัวข้อ (สสท. 3.1-4-01)
 5. ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู ้และส่งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพื7อให้สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ
โดยมี การถ่ายทอดความรู้ และส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมตามหัวข้อ (สสท. 3.1-5-01)
 6. ผูบ้ ริ หาร บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักฯ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยมี การแต่งตั0งคําสั7งมอบหมายหน้าที7ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที7 ปฏิ บัติงานและการแต่งตั0ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื7อนขั0นเงิ นข้าราชการ (สสท. 3.1-6-01)
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 7. กรรมการสํานักประเมินผลการบริ หารงานของสํานัก และผูบ้ ริ หารนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยมี การประเมินผลผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของคณะกรรมการสํานักฯ (สสท. 3.1-7-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
4 เดือน
ค่า
เป้ าหมาย
(ข้อ)
4

10 เดือน

12 เดือน

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน

(1 มิย.55-30 กย.55) (1 มิย. 55-31 มีค. 56) (1 มิย. 55-31 พค. 56)
12 เดือน งปม. 55

6 เดือน งปม. 56

9 เดือน งปม. 56



(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)
ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

NA

NA

5 ข้ อ

3

7 ข้ อ

5

รายการหลักฐาน
สสท.3.1-1-01





ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย

คําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

สสท.3.1-1-02

รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั0งที7 ๑/๕๕

สสท.3.1-1-03

สรุ ปการประเมินตนเองของคณะกรรมการสํานัก

สสท.3.1-2-01

วิสยั ทัศน์สาํ นักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนและแผนปฏิบตั ิราชการสํานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน

สสท.3.1-2-02

รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักฯ

สสท.3.1-2-03

เผยแพร่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการของสํานักในเว็บไซด์ของสํานักฯ

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 (มอบอํานาจการตัดสิ นใจ)

สสท.3.1-5-01

การถ่ายทอดการองค์ความรู ้การบริ การ โดย ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

สสท.3.1-6-01

เอกสารแสดงถึงการบริ หารด้วยหลักธรรมมาภิบาลและการใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ าํ ตามหลัก ธรรมาภิบาล

สสท.3.1-7-01

สรุ ปการประเมินผลผูบ้ ริ หารสูงสุดของคณะกรรมการสํานักฯ

จุดแข็ง
1.มีขอ้ บังคับในการสรรหา ผอ.ที7โปร่ งใส ชัดเจน
2.มีการมอบหมายหน้าที7ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ปฏิบตั ิได้
3.มีแบบและการประเมินผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับที7เป็ นรู ปธรรม ชัดเจน
จุดทีต้ องพัฒนา
1.ควรมีกลไกและแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที7จะก้าวขึ0นเป็ นผูบ้ ริ หาร
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แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ

แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
1. ส่งเสริ มความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรแต่ละคน

- เลขานุการ

งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2555 - 2560

สํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ

แผนพัฒนา

พ.ศ. 2555 - 2558

1.จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในการก้าวขึ0นเป็ นผูน้ าํ
คุณภาพ
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายมนตรี รัตนวิจติ ร โทร 0-2280-1189
(ผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นางสาวปิ ยาณี จินาพนธ์ / นางสาวรพีพร จักษุบท (เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป)
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6406-8
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ตัวบ่ งชี# 3.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และบริ หาร
จัดการความรู ้ในองค์กร (สสท. 3.2-1-01 , สสท. 3.2-1-02) ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย เพื7อให้การจัดทําการจัดการความรู ้ขององค์กรดําเนินไปอย่างมีระบบ (สสท. 3.2-1-03) นําแผน
เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการเพื7ออนุมตั ิ (สสท. 3.2-1-04) และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ (สสท. 3.2-1-05, สสท. 3.2-106)
 2. มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการดําเนินงานการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
บริ หารจัดการความรู ้ในองค์กรฯ เพื7อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้และแก้ไขปั ญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน (สสท. 3.2-2-01, สสท.3.2-2-02)
 3. มีการใช้ช่องทางที7หลากหลายเพื7อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถา่ ยทอดและแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
การทํางานและข้อมูลที7เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินการจัดการความรู ้ โดยใช้ช่องทางจัดทําเอกสารเผยแพร่
ความรู ้ การอบรม/สัมมนา การถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) และการเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์
KM และ Web Blog (สสท. 3.2-3-01)
 4. มีคลังความรู ้ของหน่วยงาน
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีการรวบรวมองค์ความรู ้เป็ นคลังความรู ้ของหน่วยงาน จัดทําทะเบียน
ความรู ้ ให้ผสู ้ นใจทราบบนเว็ปไซด์ KM ของหน่วยงาน (สสท. 3.2-4-01)
 5. มีการประเมินผลความสําเร็ จของแผนการจัดการความรู ้ และนําผลการประเมินปั ญหาและข้อเสนอแนะมาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้ในปี ต่อไป
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สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทําสรุ ปประเมินผลแผนการจัดการความรู ้ และนําผลเสนอ
ต่อผูอ้ าํ นวยการ (สสท. 3.2-5-01 , สสท. 3.2-1-03) และนําผลการประเมินแผนการจัดการความรู ้ ปั ญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื7องต่อไป (สสท. 3.2-5-01, สสท. 3.2-5-02 และ สสท. 3.2-1-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
4 เดือน
10 เดือน
12 เดือน
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55) (1 มิย. 55-31 มีค. 56) (1 มิย. 55-31 พค. 56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดือน งปม. 55 6 เดือน งปม. 56 9 เดือน งปม. 56



(ข้อ)
(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
3
5 ข้ อ
5
5 ข้ อ
5
5 ข้ อ
5
รายการหลักฐาน
สสท. 3.2-1-01
สสท. 3.2-1-02
สสท. 3.2-1-03
สสท. 3.2-1-04
สสท. 3.2-1-05
สสท. 3.2-1-06

สสท. 3.2-2-01
สสท. 3.2-2-02
สสท. 3.2-3-01
สสท. 3.2-4-01
สสท. 3.2-5-01
สสท. 3.2-5-02

คําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการดําเนินงานบริ หารจัดการความรู ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และแผนจัดการความรู ้ สํานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ครั0งที7 4/2555 เมื7อวันที7 6 ธันวาคม 2555
แผนการจัดการความรู ้ สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
บันทึกข้อความ ที7 สน.ผอ. 0744/55 ลงวันที7 30 ธันวาคม 2555 เรื7 อง ขออนุมตั ิแผนการจัดการความรู ้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เข้าถึงได้จาก
http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html
บันทึกข้อความ ที7 ศธ 0581.13/2429 ลงวันที 12 พฤศจิกายน 2555 เรื7 อง ขอส่งรายงานการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ 2555 และคําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการดําเนินงาน
บริ หารจัดการความรู ้ปีงบประมาณ 2556
บันทึกข้อความ ที7 ศธ 0581.13/2848 ลงวันที7 30 ธันวาคม 2555 เรื7 อง ขอส่งแผนการจัดการความรู ้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนการดําเนินงานการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตร์และแผนจัดการความรู ้
กิจกรรมการจัดการความรู ้ สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี การศึกษา 2556
ทะเบียนความรู ้ของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เข้าถึงได้จาก
http://regis.rmutp.ac.th/web/index01.html
สรุ ปประเมินผล แผนการจัดการความรู ้ สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ปั ญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนการจัดการความรู ้ และประสิ ทธิผลของแผนการจัดการ
ความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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จุดแข็ง
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการ
จุดทีควรพัฒนา
หน่วยงาน ต้องทําให้บุคลากรทุกคนในองค์กรถือว่าการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ เป็ นหน้าที7และความรับผิดชอบ
ของทุกคน

ข้ อเสนอแนะ
ส่งเสริ มกิจกรรมการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื7องเพื7อมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- คณะกรรมการจัดทํา
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์และบริ หาร
ปี งบประมาณ 2557
จัดการความรู ้ในองค์กร
- ศูนย์การจัดการความรู ้

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงแข สุ ขโข โทร 0-2281-1833
(ผู้อาํ นวยการศู นย์ การจัดการความรู้ )
: นางสาวปิ ยาณี จินาพันธ์
โทร 0-2282-9009-15 ต่ อ 6406
(เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป)
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ตัวบ่ งชี#ที 3.3 : ระบบสารสนเทศเพื7อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีแผนการดําเนินงานของระบบงานทะเบียน
โดยมีแผนการดําเนินงานของระบบงานทะเบียน โดยดําเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจําปี การศึกษา (สสท. 3.3-1-01)
 2. มีระบบงานทะเบียน MIS เพื7อช่วยในการบริ หารและตัดสิ นใจ
โดยมีการนําข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษามาจัดค่า FTES (สสท. 3.3-2-01) เพื7อเผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานอื7น
ๆ ให้เกิดประโยชน์
 3. มีการสรุ ปข้อมูลสถิติจาํ นวนนักศึกษา
โดยมีการนําข้อมูลสถิติจาํ นวนนักศึกษา (สสท. 3.3-3-01) เพื7อเผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานอื7น ๆ ให้เกิดประโยชน์
 4. มีการสรุ ปข้อมูลสถิติผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
โดยมีการนําข้อมูลสถิติผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา (สสส. 3.3-4-01) เพื7อเผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานอื7น ๆ ให้เกิดประโยชน์
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) รู ปแบบที7กาํ หนด
โดยมีการจัดส่งข้อมูลพื0นฐานของนักศึกษา (สสท. 3.3-5-01) และข้อมูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ประจําปี การศึกษา
ให้กบั หน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
4 เดือน
8 เดือน
12 เดือน
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.54) (1 มิย. 54-31 มค. 55) (1 มิย. 54-31 พค. 55)
ค่า
9 เดือน งปม. 55
เป้ าหมาย 12 เดือน งปม. 54 6 เดือน งปม. 55



(ข้อ)
(1 ตค.53-30 กย. 54) (1 ตค.54-31 มีค. 55) (1 ตค.54-31 พค. 55)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
3
NA
NA
2 ข้ อ
2
5 ข้ อ
5
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รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท. 3.3-1-01
ปฏิทินการศึกษา ปี การศึกษา 2555
สสท. 3.3-2-01
ค่า FTES ปี การศึกษา 2555
สสท. 3.3-3-01
สถิตินกั ศึกษา ปี การศึกษา 2555
สสท. 3.3-4-01
สถิติผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2555
สสท. 3.3-5-01
เอกสารการส่งข้อมูลที7สาํ นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

จุดแข็ง
1. ปฏิ ทิ นการศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2555 เพื7 อ ใช้ใ นการปฏิ บัติง านเกี7 ย วกับ นักศึ ก ษาตามวัต ถุ ประสงค์ข อง
มหาวิทยาลัยที7กาํ หนดในข้อบังคับ
2. สถิตินักศึ กษาและผูส้ ําเร็ จการศึ กษา เพื7อเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั หน่ วยงานอื7น ๆ สามารถนําไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์
3. มีคา่ FTES ปี การศึกษา 2555 เพื7อใช้ในการคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่าง ๆ
จุดทีควรพัฒนา
1. จัดทํารายงานสรุ ปผลจากระบบ MIS เสนอผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจ
2. นํารายงานสรุ ปผลจากระบบ MIS แจ้งคณะเพื7อเป็ นข้อมูลในการทําวิจยั
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- รอง ผอ. สสท.
1. ส่งเสริ มให้บุคลากรเห็นความสําคัญในการดูแล
กลุม่ ทะเบียนและ
ปี 2555 - 2558
ข้อมูล งานทะเบียนที7มีความสําคัญและนําข้อมูลไป ประมวลผล
ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื7อให้
ทันต่อการเปลี7ยนแปลง
แผนพัฒนา
ปี 2555 - 2558
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพือ7 ใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบ

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: นายพงศกร หิรัญโรจน์ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301, 6304
(รองผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายคเณศ เจ๊ ะแล
(นักวิชาการศึกษา)

โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301, 6304
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ตัวบ่ งชี#ที 3.4 : ระบบบริ หารความเสี7 ยง
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2554 มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีการแต่งตั0งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี7 ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและตัวแทน
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน
โดย มีการแต่งตั0งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี7 ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและตัวแทนที7
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักเป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี7 ยง (สสท. 3.4-1-01)
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี7 ยง และปั จจัยที7ก่อให้เกิดความเสี7 ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริ บทของสํานัก
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี7 ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที7)
- ความเสี7 ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี7 ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี7 ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี7 ยงของกระบวนการบริ หารหลักสูตร การบริ หารงานวิจยั ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี7 ยงด้านบุคลากรและความเสี7 ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี7 ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื7น ๆ ตามบริ บทของสถาบัน
โดย มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี7 ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (สสท. 3.4-2-01)
เพื7อประเมินวิเคราะห์และระบุความเสี7 ยง และปั จจัยที7ก่อให้เกิดความเสี7 ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริ บทของ
สํานัก และวิเคราะห์ความเสี7 ยง จากการดําเนินการความเสี7 ยง
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี7 ยงและจัดลําดับความเสี7 ยงที7ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี7 ยงของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
เรื7 อง การขออนุมตั ิปริ ญญา (สสท. 3.4-3.01)
 4. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี7 ยงที7มีระดับความเสี7 ยงสูง และดําเนินการตามแผน
โดย มี การจัดทําแผนบริ หารความเสี7 ยง เรื7 อง การขออนุมตั ิปริ ญญา (สสท. 3.4-4-01)
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 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื7อพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั0ง
โดย มีการรายงานผลการดําเนินงานบริ หารความเสี7 ยงต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี7 ยง (สสท. 3.4-501)
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หารความเสี7 ยงไปใช้ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความ
เสี7 ยงในรอบปี ถัดไป
โดย มีการนําข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการมาใช้ในการปรับแผนการบริ หารความเสี7 ยง (สสท. 3.4-6-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55)
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.
(ข้อ)



55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
4 ข้อ
3
5 ข้อ
4
3 ข้ อ
6 ข้ อ
5
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
สสท. 3.4-1-01
สสท. 3.4-2-01
สสท. 3.4-3.01

คําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการบริ หารความเสี7 ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี7 ยงและการวาระบบควบคุมภายใน สสท.
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี7 ยง เรื7 อง การขออนุมตั ิปริ ญญา

สสท. 3.4-4-01
สสท. 3.4-5-01
สสท. 3.4-6-01

แผนบริ หารความเสี7 ยง เรื7 อง การขออนุมตั ิปริ ญญา
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการความเสี7 ยง
การปรับแผนความเสี7 ยง การขออนุมตั ิปริ ญญา
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จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรให้ความสนใจและร่ วมในการจัดทําแผนบริ หารความเสี7 ยง
จุดทีควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- หัวหน้าสํานัก
ปี 2555-2558
แผนส่ งเสริม
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
1.ติดตามและประเมินผลการบริ หาร
- รอง ผอ.สสท.
ความเสี7 ยงเพื7อแก้ไขปั ญหา
2.ส่งเสริ มให้บุคลากรเข้าใจ การบริ หาร (กลุม่ วิชาการ)
ความเสี7 ยง และดําเนินการให้เป็ นไป - รอง ผอ.สสท.
(กลุม่ ทะเบียนและ
รู ปแบบ
ประมวลผล)
แผนพัฒนา
1.สนับสนุนให้บุคลากรหาปัจจัยเสี7 ยง
ที7มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
สสท. ให้รอบคอบมากขึ0น
2. เพิม7 พูนความรู ้ในเรื7 องความเสี7 ยงเพื7อ
ให้บุคลากรเข้าใจยิง7 ขึ0น
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: นางสุ ขาวดี
ขํามา โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6408
(หัวหน้ าสํานักผู้อาํ นวยการ)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายนภู จ้ างประเสริฐ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6309
(เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป)
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ตัวบ่ งชี#ที 3.5 : การพัฒนาบุคลากรของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
  1. มีการแต่งตั0งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้มีการแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานัก (สสท.3.51-01 ) และได้มีการแต่งตั0งคณะกรรมการจัดทําแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ของสํานัก (สสท.3.5-1-02 ) เพื7อกําหนดโครงการ
ถ่ายทอดแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากรในด้านต่างๆ
  2. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (สสท.3.5-2-01 ) และมีการจัดทํา
แผนการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ (สสท.3.5-2-032 ) ของสํานัก
  3. มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนา
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้มีการติดตามและประเมินโครงการ กิจกรรมการแลกเปลี7ยน
เรี ยนรู ้ (สสท.3.5-3-01)
  4. มีการประเมินผลบุคลากรอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั0ง
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการติดตามประเมินผลบุคลากรรอบ ๑๒ เดือน (สสท.3.5-4-01)
โดยใช้แบบประเมินบุคลากรภายในสํานัก (สสท.3.5-4-02)
  5. มีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการและนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื7อ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปี ถัดไป
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ (สสท.3.5-5-01) และ
ได้นาํ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งเพือ7 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลการ และแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ (สสท.
3.5-5-02)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่า
เป้ าหมาย

(ข้ อ)
4

4 เดื อน
10 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิย.55-30 กย.55) (1 มิย. 55-31 มี ค.56) (1 มิย. 55-31 พค. 56)
12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56
8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. 55) (1 ตค.55-31 มีค. 56) (1 ตค.55-31 พค. 56)
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน
ผล
คะแนน

2

2

3

3

5

5
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การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน







ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
สสท.3.5-1-01
สสท.3.5-1-02
สสท.3.5-2-01
สสท.3.5-2-02
สสท.3.5-3-01
สสท.3.5-4-01
สสท.3.5-4-02
สสท.3.5-5-01
สสท. 3.5-5-02

คําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คําสัง7 แต่งตั0งคณะกรรมการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้
แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ 2555
แผนการจัดการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ติดตามและประเมินกิจกรรมและเปลี7ยนเรี ยนรู ้
สรุ ปแบบประเมินการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสํานัก
รายงานการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้
นําข้อเสนอแนะมาปรับแผนพัฒนาบุคลากร และ กิจกรรมแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้

จุดแข็ง
1.มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื7องในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
2.มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที7จะทําให้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงาน
จุดทีควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- คณะกรรมการ งปม แผ่นดิน
4 ปี 55 - 58
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริ มและ
ประจําสํานัก ฯ
งปม รายได้
พัฒนาบุคลลากร
- ผูอ้ าํ นวยการ
- รองผูอ้ าํ นวยการ งปม แผ่นดิน
แผนพัฒนา
4 ปี 55 - 58
- หน.สน.ผอ.
สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริ มและ
งปม รายได้
พัฒนาบุคลลากร
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: นางสุ ขาวดี
ขํามา โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6408
(หัวหน้ าสํานักผู้อาํ นวยการ)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายนภู จ้ างประเสริฐ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6309
(เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป)
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องค์ ประกอบที 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี#ที 4.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรื อ 5ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดําเนินงาน : ในปี การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังนี0 ( ขีด  หน้ าข้ อทีมีผลการดําเนินงาน)
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โดยสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์(สสท.4.1-1-01) ที7สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
 2. มีแนวทางบริ หารทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2555 ที7โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ (สสท.4.1-2-01)
 3. มีงบประมาณประจําปี ที7สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานักและบุคลากร
โดยมีงบประมาณที7สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ ในแต่ละพันธกิจ การพัฒนาสํานัก และการพัฒนาบุคลากร
(สสท.4.1-3-01)
 4. มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ
โดยมีการรายงานทางการเงินผ่านระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ (สสท.4.1-4-01)
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
สํานักอย่างต่อเนื7อง
โดยมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื7อควบคุมติดตามการใช้เงินที7ได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื7อ (สสท.4.1-5-01)
 6. มีการ ติดตามการบริ หารการใช้งบประมาณ
โดยมีการติดตามการบริ หารการใช้งบประมาณผ่านระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ (สสท.4.1-6-01)
 7. ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
โดยผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการใช้เงินของสํานัก ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
เพื7อการวางแผนและการตัดสิ นใจ (สสท.4.1-7-01)
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.55-30 กย.55)
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
56)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.
(ข้ อ)



55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย
4
NA
NA
5 ข้ อ
3
7 ข้ อ
5
รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท.4.1-1-01
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2565)
สสท.4.1-2-01
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สสท.4.1-3-01
งบประมาณที7ได้รับจัดสรร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
สสท.4.1-4-01
รายงานทางการเงินผ่านระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ
สสท.4.1-5-01
รายงานสถานะทางการเงินสํานักผูอ้ าํ นวยการ สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สสท.4.1-6-01
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สสท.4.1-7-01
ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณของสํานัก
จุดแข็ง
1. มีระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ
2. มีแผนปฏิบตั ิราชการที7ชดั เจน
จุดทีควรพัฒนา แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
ปี พ.ศ. 2556 - 2559
- เลขานุการ
1. ส่งเสริ มให้บุคลากรรู ้จกั การวางแผนใช้งบประมาณ
สํานักผูอ้ าํ นวยการ
2. ส่งเสริ มให้บุคลากรติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2556 - 2559
แผนพัฒนา
1. พัฒนาหลักการบริ หารแผนและงบประมาณ
ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายมนตรี รัตนวิจติ ร โทร 0-2280-1189
(ผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นายสืบพงศ์ สนามทอง โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6406
(หัวหน้ างานบริหารทัวไป)
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องค์ ประกอบที 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี#ที 5.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชี# : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

มีการดําเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 หรื อ 6 ข้อ

7 หรื อ 8 ข้อ

9 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที7เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก
โดยสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้จดั ทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพเพื7อให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามพันธกิจของสํานัก และครบถ้วนตามเกณฑ์ที7กาํ หนด (สสท.5.1-1-01)
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื7 องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสูงสุดของสํานัก
โดยสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการแต่งตั0งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไก
การประกันคุณภาพระดับสํานัก เพื7อดูแลและรับผิดชอบเกี7ยวกับงานตามภารกิจตัวบ่งชี0ของสํานัก (สสท.5.1-2-01)
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี0เพิม7 เติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
โดยสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้กาํ หนดตัวบ่งชี0ของสํานักเพิม7 เติม ตามภารกิจหลัก ของสํานัก
เพื7อให้เกิดการประเมินคุณภาพครบถ้วนทุกด้าน (สสท.5.1-3-01)
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที7ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตาม การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําเดือนที7เป็ นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที7มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที7สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานัก
โดยมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที7ครบถ้วน (สสท.5.1-4-01,
สสท.5.1-4-02, สสท.5.1-4-03)
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี0ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี0
โดยสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้จดั กิจกรรม/แผนเพื7อแก้ไข พัฒนา ส่งเสริ ม ปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๔
(สสท.5.1-5-01)
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 6. มีระบบสารสนเทศที7ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั0ง 5
องค์ประกอบคุณภาพ
โดยมีการจัดทําเว็บไซต์ของสํานัก เพื7อให้ผมู ้ าติดต่อสามารถทราบข้อมูล ข่าวสาร สถิติ หรื อเอกสาร แบบฟอร์มต่าง
ๆ ได้อย่างสะดวก รวมทั0งมีช่องทางติดต่อสื7 อสารเพื7อตอบข้อสงสัย (สสท.5.1-6-01)
มีการจัดส่งไฟล์ขอ้ มูลผ่านเครื อข่ายส่วนกลาง เพื7อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบข้อมูลและ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก
 7. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
ผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน
โดยให้บณ
ั ฑิตกรอกข้อมูล
 8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่ วมกัน
 9. มีแนวปฏิบตั ิที7ดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที7หน่วยงานพัฒนาขึ0น และ
เผยแพร่ ให้หน่วยงานอื7นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
โดยได้จดั ทําคูม่ ือสหกิจศึกษาสําหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื7อให้เข้าใจวิธีการและดําเนินการสหกิจได้
อย่างถูกต้อง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
10 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 55-31 มีค.
(1 มิ ย. 55-31 พค. 56)
ค่า (1 มิ ย.55-30 กย.55)
56)
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 55 6 เดื อน งปม. 56 8 เดื อน งปม. 56
(1 ตค.54-30 กย. (1 ตค.55-31 มีค. (1 ตค.55-31 พค.
(ข้ อ)
55)
56)
56)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
4

2 ข้ อ

2

2 ข้ อ

2

9 ข้ อ

5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน







ตํ7ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท.5.1-1-01
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2555
สสท.5.1-2-01

คําสัง7 แต่งตั0งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับสํานัก

สสท.5.1-3-01

เป้ าหมายคุณภาพของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน (KPI)

สสท.5.1-4-01

แผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2555

สสท.5.1-4-02

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2555

สสท.5.1-4-03

แผนพัฒนาส่งเสริ มปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan)

สสท.5.1-5-01

แผนพัฒนาส่งเสริ มปรับปรุ ง ปี การศึกษา 2555

สสท.5.1-6-01

ระบบสารสนเทศที7ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

สสท.5.1-7-01

ช่องทางเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูใ้ ช้บริ การ แสดงความคิดเห็นและร่ วม
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ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุ ง
สสท.5.1-8-01

มีเครื อข่ายแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ดา้ นประกันคุณภาพ และมีกิจกรรมร่ วมกัน

สสท.5.1-9-01

มีระบบกลไกการประกันคุณภาพ และแผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน

จุดแข็ง
1. มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
3. มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของสํานัก
จุดทีควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ

แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี0ตา่ งๆ ที7
ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุ ง
พัฒนาปั จจัยต่างๆ อย่างจริ งจัง
2. ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื7องโดยทันที
และปรับให้เข้ากับระบบงานของสํานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
แผนพัฒนา
1. จัดโครงการทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื7อจัดเก็บ
ข้อมูลผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นระบบ

งปม./ระยะเวลาดําเนินการ

- คณะกรรมการ

ปี พ.ศ. 2555 - 2558

ประจําสํานัก ฯ
- ผูอ้ าํ นวยการ
- รองผูอ้ าํ นวยการ
- หน.สน.ผอ.
ปี พ.ศ. 2555 - 2558

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี#

: นายมนตรี รัตนวิจติ ร โทร 0-2280-1189
(ผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นางสาวรพีพร จักษุบท โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6406-8
(เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไปปฏิบัตกิ าร)
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