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สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้มีส่วนส าคัญในการสร้างสังคมไทย ท าหน้าที่เป็นแหล่งผลิต  
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โดยการประเมินตนเองและการรับประเมินจากองค์กรภายนอก 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2562 – 2564 จึงจัดท าคู่มือ            
การประกันคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ก ากับ ติดตาม 
และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่ชัดเจนมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และ     
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายในที่สุด 

 
 
 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล   หวังวณิชพันธุ์) 
                                                    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลหน่วยงาน 
1.1 ชื่อหน่วยงาน              1 
1.2 สถานที่ตั้ง              1 
1.3 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน           1 
1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา        3 
1.5 แผนภูมิโครงการบริหาร            7 
1.6 ส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         8 
1.7 คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน         9 
1.8 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ           12 
1.9 แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ           16 

 

ส่วนที่ 2   องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 องค์ประกอบที่  1  การบริหารจัดการ        
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารของหน่วยงานเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1)     20 
 องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน       
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   การรับสมัครนักศึกษา               23 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   การลงทะเบียน                24 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   การส าเร็จการศึกษา                  25 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   การเทียบโอนผลการเรียน          26 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ        27 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร      28 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   การควบคุมก ากับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ      29                   
และจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 องค์ประกอบที่  3  การประกันคุณภาพภายใน       
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       30 
 

ส่วนที่ 3   แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)    
 3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง          32     
 3.2 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง          32 
 3.3 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน          34
 3.4 ตารางแสดงผลการประเมิน        31 37 
 

ภาคผนวก 
 
 



:          คู่มือการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลหน่วยงาน 

1.1  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.2  สถานที่ตั้ง  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 4  อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เลขที ่399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

1.2.1. อาคาร  สถานที่ 
 มีอาคารสถานที่  ตามพื้นที่ด าเนินงาน 4 เขตพื้นที่ คือ 

1. เขตพื้นที่ ช้ัน 1 อาคาร 1  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) 
  ส านักงานบริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้วยระบบ One Stop Service 

2. เขตพื้นที่ ชั้น 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)                        
เป็นที่ท าการห้องผู้อ านวยการ ห้องรองผู้อ านวยการ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  
ส านักงานผู้อ านวยการ  งานบริหารทั่วไป กลุ่มบัณฑิตศึกษา 

3. เขตพื้นที่ ช้ัน 4 ครึ่ง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)   
  เป็นห้องเก็บเอกสาร และห้องน้ า 

1.3.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 นับจากวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2518  ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรีระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูงท า
การวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมีความพร้อมในหลายๆด้าน
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531 
 สืบเนื่ องจากแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ. 2545                    
ที่มุ่งมั่นกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐ ด าเนินการโดย
อิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  และ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  19  มกราคม 2548 โดยมีการรวม
วิทยาเขต  จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9  แห่ง  ประกอบด้วย   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยนี้ เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถ              
จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อ              
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลักรวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับอุดมศึกษาโดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ                         
การอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 
         ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล  จัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549   และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123  
ตอนที่  118  ก.  ออกเป็น 12  ส่วนราชการ ดังนี้ คือ 

1. ส านักงานอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548  
หมวด 1 บททั่วไป  มาตรา  8  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ พึงพอใจของผู้รับบริการ อันได้แก่ 
สถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนั้นยังท าหน้าที่ส่งเสริมงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการความรู้ให้กับมหาวิทยาลัย การด าเนิน
กิจการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามตามหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการจัดท าระเบียนรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษา 
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3. ด าเนินการเกี่ยวกับด้านทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ การจัดท าประวัติ การจัดเก็บผลการเรียน                 
การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เป็นต้น 

4. ด าเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนังสือรับรอง 
5. ด าเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง              

รวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรม 
6. วางแผน  ควบคุมและติดตาม  การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและ            

งานทะเบียน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผู ้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  และมี  

รองผู้อ านวยการช่วยปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามการจัดแบ่งหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการตามภาระหน้าที่ 
 

1.4   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  นโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์   
“เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการ และงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และความต้องการของสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
4. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคล

ทั่วไป ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. พัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้มหีลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

ไดม้าตรฐานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3. เพ่ือให้มีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยเพ่ือรองรับ           

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่การด าเนินงาน แบบ  e-university 
4. เพ่ือให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนส าหรับ นักศึกษา  อาจารย์ 

และบุคคลทั่วไปที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ถึงพร้อมซึ่งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการเรียนรู้และ         

การให้บริการสมัยใหม่ที่มีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
นโยบาย 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บัณฑิตนักปฏิบัติด้วยหลักสูตรสมรรถนะ  
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning  
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4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทั้งด้านคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือความถูกต้อง ความสมดุล ความส าเร็จของบุคลากร และ

หน่วยงาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ความส าคัญกับการบริหารเพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน  2 ด้าน 6 เป้าประสงค์ และการวัดผลส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสิ่งอ านวยความสะดวก   
ในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบัน     
ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาตาม ความสนใจและถนัด เสริมสร้างแนวทางเพ่ือให้มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูง และมีผลการเรียนดีมา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน หานักเรียนที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท างานได้ทันที  

เป้าประสงค์ที่  1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนและ              
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร หรือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์
ผู้สอนมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนการสอน)  

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
1) ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล 
2) ร้อยละของอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
(ประสิทธิภาพ หรือ ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย)  

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
1) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  

เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
(คุณภาพ หรือ ผู้เรียนประทับใจผู้สอนที่มีทักษะสูงและกระบวนการเรียนรู้ แนะน าผู้อ่ืนเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าได้ประโยชน์ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่มีหรือมีน้อยกว่า)  
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การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  

1) ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย  
2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่พ่ึงของ 
สังคม (ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาดตั้งมั่น ว่องไวในการเรียนรู้
และการท างาน)  

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ

มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
3) จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  

มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและ         
มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก มีระบบ   
การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 
University ภายใต้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ               
มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  

เป้าประสงค์ที่  2.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับ                 
ความเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  (พัฒนาองค์กร หรือ พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ             
การพัฒนาจิตสาธารณะและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)  

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์  
1) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ 
2) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมี  ประสิทธิภาพตาม
หลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ หรือ การท างานทั่วทั้งองค์กรเป็นระบบ P-D-C-A และระบบ
การประเมินผลงานมีประสิทธิภาพ)  

การวัดผลส าเร็จเชิงกลยุทธ์ 
1) ผลประเมินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2) ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนการพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  
3) ร้อยละความเสี่ยงที่ลดลงของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4) จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม  
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6) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้การก ากับ
ของแผนงบประมาณมหาวิทยาลัย  

7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพด้านการบริหารจัดการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.5.  แผนภูมิโครงการบริหาร 

         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและ
อัตราก าลัง ดังต่อไปนี้ 
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1.6  ส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนภูมิที่ 1-2   แผนภูมิแสดงจ านวนอัตราก าลังและต าแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                     
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1.7 คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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1.8 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ   

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่  6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา          
ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเป็นองค์กรมหาชน 
ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผลการประเมิน   
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนนั้น  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พระนคร โดยด าเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหส์ถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวทิยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหค์วามต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมของส านัก 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขยีน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 

รายงานผลการตรวจประเมินต่อมหาวิทยาลัยน าผลการตรวจประเมนิมาจัดท าแผนการปรับปรุง 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม 
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา              
ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรค   
ในการท างาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษา
เพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อน
จะต้องรีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและ  
ทิศทางการด าเนินการของส านัก ฯ ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของ
หน่วยงาน มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
 “เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือ
เป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าส านักฯ ได้ให้ความส าคัญด้านงานวิชาการและงานะเบียน มุ่งเน้น
คุณภาพอย่างแท้จริง และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของส านักฯ 
 “มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ        
เพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ          
สู่มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ   ส านักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
คุณภาพ  รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ  โดยมีคณะท างาน ท าหน้าที่อ านวยการ           
ด้านการจัดท าระบบคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพ่ือท าให้การด าเนินการ
จัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิ เคราะห์ความต้องการของนั กศึกษาส ถานประกอบการและผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย  
(Stakeholders) ว่ามีความต้องการในการจัดการศึกษาหรือด าเนินการกิจกรรมทางการศึกษา
อย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบ         
ความต้องการจะท าให้ ส านักฯ ได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริงและน าข้อมูลนี้มาวางแผนการจัดการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่อง             
ของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของหน่วยงาน  โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน     
การพัฒนาหน่วยงาน  การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์          
มีการบ่งชี้  มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจน การก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็นการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5ส นี้  ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ 
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ขั้นตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  เนื่องจาก   
ในการจัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้องพิจารณา          
จาก Input        Process        Output        Outcome การน าระบบมาตรฐาน  ISO 9001 
มาประยุกต์ใช้ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมต่าง ๆ 
ท าให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครได้ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
การพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.   

ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       
(Self - Assessment Report : SAR)  

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อได้จัดท าระบบคุณภาพและเขียน  SAR                     
ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือ มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผย                
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                      
ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอ           
ผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและต่อสาธารณชน    

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-      เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดภารกิจของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ก าหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการต่าง ๆ 
4. ก าหนดให้จัดท าระบบฐานข้อมูลในงานบริการทุกประเภท 
5. ก าหนดให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
6. ก าหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ให้มีการประเมินการท างานของบุคลากร 
- ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอื่น 
- พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน 
- ก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 
- ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่       สู่

สังคมและชุมชน 
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แผนภูมิที่ 1-3  
แผนการด าเนนิงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

           การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และ

ทักษะ 
2. แต่งต้ังกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
 

 

    การด าเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือ

มาตรฐานการศึกษา 
 จัดล าดับความส าคัญของ

เป้าหมาย 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลา 
 ก าหนดงบประมาณ 
 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

 

จัดท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะหต์ามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนนุ

ทรัพยากร 
 ก ากับ  ติดตาม 
 ให้การนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ

ประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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1.9 แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  
รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  
ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1-4  แผนภูมิแนวทางการด าเนินการประกันคณุภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาคุณภาพ 

(QC) 

การประกนัคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด    
และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที่ก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบ
ด้วยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษา              
ส่งรายงานการประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (120 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา) นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ                    
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา (Audit) เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ   
มากขึ้นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งแบ่งออกเป็น                   
2 ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน 3 ระดับ คือ      
ระดับสาขาวิชา, ระดับคณะ, และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก                   
โดยสถานศึกษาควรให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา ตลอดจนบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มี      
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษาตามค าร้องขอของ สมศ. ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา    
ทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินสถานศึกษา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอด             
สู่ผู้ปฏิบัติได้ชัดเจน ส านักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา 2561 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2564 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกจิและพันธกจิ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกบัติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบริหำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงนิและ
งบประมำณ

นวตักรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบริหำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปร่งใส
พร้อมรับ

กำรตรวจสอบ

กำรบริหำร
คุณภำพ

และประกนั
คุณภำพ

ควำมมีอสิระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนร่วม

กำรบริหำร
สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมำย
ของ พ.ร.บ.
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คณุธ
รรม

จริย
ธรร

ม

คณุธ
รรม

จริย
ธรร

มควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

วสัิยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยั
ระบบมหำวทิยำลยั

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยำนุวฒัน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เง่ือนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น ำสู่

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุลกำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงนิและงบประมำณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยัมหำวทิยำลยั ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญัเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญั

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญตัิ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอสิระคล่องตัวในกำรบริหำรวชิำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลกัธรรมำภบิำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้ำงองิ.....สมศ…..    

2.4 
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2.7 ผังกระบวนการ (Business Flow)  มทร.พระนคร 
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ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

หลักการ 
การบริหารและการจัดการเป็นส่วนส าคัญในบริหารของส านัก ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า            

มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการส านัก  มีความสามารถในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้ส านักมีความก้าวหน้าและทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพิ่มพูน พัฒนา ส่งเสริม  
บุคลากรให้มีความรู้เชี ่ยวชาญในทุกด้านที่เป็นภารกิจของส านัก การติดตามข่าวสารข้อมูล ผลการวิจัย 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน ามาใช้กับงานด้านวิชาการการเรียนการสอน และการได้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอน                  
ในด้านเอกสารต่าง ๆ ของส านักและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้      

การบริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งส านักฯจ าเป็นต้องมี
การจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด า เนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมี               
การบริหารทั้งด้าน แผนยุทธศาสตร์ การเงิน ความเสี่ยง การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การจัดการ
ความรู้และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่                  

แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้                  
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. การวางแผนการใช้เงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าไปจัดสรรงบประมาณ และควบคุ ม 
ก ากับ ติดตาม การใช้เงินของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และสรุปผลการ ใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงปีต่อไป 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยง หรือควบคุมภายในที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อ                  
การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. มีการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
6. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4 ข้อ 
ด าเนินการ 
5-6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

หลักการ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหนึ่ง  ซึ่งด่านแรกในการรับนักศึกษา                 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ในการบริหารจัดการด้านงานทะเบียน และด้าน                
งานวิชาการ คือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการความรู้และการให้บริการนักศึกษา
ด้านงานทะเบียน ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนทางสถิติ 

ตัวบ่งชี้จ านวน 7 ตัวบ่งชี้คือ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1   การรับสมัครนักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2   การลงทะเบียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3   การส าเร็จการศึกษา   

 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 การเทียบโอนผลการเรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการตัดสินใจ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ตัวบ่งช้ีที ่ 2.7  การควบคุมก ากับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
และจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การรับสมัครนักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษา                  
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษา    
   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรับสมัครนักศึกษา 

3. การก ากับ ติดตาม การรับนักศึกษา  
4. จ านวนผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไปจากแผนรับ 

   5. การวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษา  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4 ข้อ 
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การลงทะเบียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญา
ตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับ 
ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน การลงทะเบียนเรียน และการเพ่ิมถอนรายวิชาของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชาเป็นสิ่งส าคัญล าดับ
แรกๆ หากนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชาผิดหลักสูตร จะท าให้นักเรียนนักศึกษาไม่
สามารถเรียนครบตามหลักสูตรได้ ไม่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
มาตรฐานของหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐาน      

   1. ระบบและกลไกการลงทะเบียนเรียน    
   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการลงทะเบียนเรียน 
   3. การบริการให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน 

4. การก ากับ ติดตาม การลงทะเบียน 
   5. การวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงการลงทะเบียน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4 ข้อ 
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส าเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที ่มีภารกิจเกี ่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษามีระบบและกลไกการแจ้งส า เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที ่ก าหนด และกระบวน                
การพิจารณาส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  เพื ่อเสนอรายชื ่ออนุมัติผู ้ส าเร็จการศึกษา                     
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติส าเร็จการศึกษาได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
   1. ระบบและกลไกการแจ้งส าเร็จการศึกษา 

   2. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการแจ้งส าเร็จการศึกษา 
3. การก ากับ ติดตาม การแจ้งส าเร็จการศึกษา 
4. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา 
5. การน ารายชื่อผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการ  
1 ข้อ 

ด าเนินการ  
2 ข้อ 

ด าเนินการ  
3 ข้อ 

ด าเนินการ  
4 ข้อ 

ด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การเทียบโอนผลการเรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด้าน              
การจัดการการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา              
โดยมีการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษา                                 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที ่น าไปสู ่การประมวลผลและการบริการที่ พึงพอใจของผู้ ใช้                   
บริการการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน      
   1. ระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียน 

   2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน 
3. การบริการให้ค าปรึกษา แนะน า จัดอบรมการใช้ระบบเทียบโอนผลการเรียนให้กับ  

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบ 
4. การก ากับ ติดตาม การเทียบโอนผลการเรียน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทียบโอนผลการเรียน 
6. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4 ข้อ 
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดการงานทะเบียนและให้บริการงานทะเบียนส าหรับนักศึกษา และอาจารย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการงานทะเบียนและ
มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยมีเป้าหมายให้ระบบสารสนเทศในการ
จัดการงานทะเบียนและระบบบริการการศึกษาเป็นระบบหลักส าหรับนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน และเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. แผนพัฒนาระบบบริการการศึกษาและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานทะเบียน (Back office) 
2. ระบบบริการการศึกษาส าหรับนักศึกษา อาจารย์และผู้บริหาร และมีระบบจัดการงาน

ทะเบียนส าหรับเจ้าหน้าที่ 
3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการการศึกษาและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ทะเบียน (Back office) 
4. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานทะเบียน (Back office) 
5. การน าผลการประเมินความพึงใจต่อการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสนับสนุน

การปฏิบัติงานทะเบียน (Back office) มาปรับปรุงพัฒนาระบบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1  ข้อ 
ด าเนินการ 

2  ข้อ 
ด าเนินการ 

3  ข้อ 
ด าเนินการ 

4  ข้อ 
ด าเนินการ 

5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่ด าเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูล                 
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษา               
มีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง ในการรายงานการด าเนินงานตาม                 
ตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่                     
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
 

 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ =  
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 32 ร้อยละ 48 ร้อยละ 64 ร้อยละ 80 
 

 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด 
 

จ านวนนักศึกษารับเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด 
X 100 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   การควบคุมก ากับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีส่วนส าคัญในการให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ดังนั้น เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระสามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ และจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็น                
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

2. จัดท าแผนการด าเนินการเพื่อก ากับติดตามคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

3. จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 

4. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดในข้อ 2 และรายงานผล                 
การติดตามรายภาคการศึกษา 

5. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 
  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการ  
1 ข้อ 

ด าเนินการ  
2 ข้อ 

ด าเนินการ  
3 ข้อ 

ด าเนินการ  
4 ข้อ 

ด าเนินการ  
5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 3  การประกันคุณภาพภายใน  

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศ ักยภาพ                     
การพัฒนาคุณภาพของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยต้องครอบคลุมทั ้ง ป ัจจัยน าเข้า  
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไก            
การประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื ่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และ               
สอดคล้องกับสถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นภารกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักฯ                
ต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของส านักฯให้เป็นไป                  
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ 

 การพัฒนาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการผู้บริหารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.   มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านัก  
4.   มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การพัฒนา

คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
5.   มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานตาม   

พันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
6.   มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 3 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
7.   มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการตาม   

พันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และ            

มีกิจกรรมร่วมกัน 
9.   มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่

ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

ด าเนินการ 
4 – 5 ข้อ 

ด าเนินการ 
6 – 7 ข้อ 

ด าเนินการ 
8 - 9 ข้อ 
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ส่วนที่  3 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กิจกรรมหนึ่ งที่ส าคัญมาก คือการประเมินตนเอง (Self  Assessment)                   
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ผลการด าเนินงานของหน่วยงานของตนเอง โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเสนอต่อผู้บริหารองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลของ        
การประเมินตนเองภายหลังจากที่ได้ด าเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษามาแล้วระยะเวลาหนึ่ง และเป็น
เอกสารส าคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน             
และภายนอก 

3.1  วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1. น าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบัน 
2. รายงานผลการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ

หรือปัจจัยควบคุมคุณภาพท่ีหน่วยงานก าหนด 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบคุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น  และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป เป็นเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.2  ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1.  ขั้นเตรียมการ 

1.1 ส านักฯ ก าหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1.2 ส านักฯ ก าหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและช่วงเวลาเสนอรายงานการศึกษา

ของตนเอง ซึ่งควรสอดคล้องกับก าหนดการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่

จะน ามาใช้ในการเขียนรายงาน 
 2.  ขั้นด าเนินการ 

2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงานก าหนด 
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนด 
2.3 น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
2.4 ปรับปรุงรายงาน 

 3.  ขั้นสุดท้าย 
 เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน 
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    3.2.1  สาระของรายงานการประเมินตนเอง 
     รายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

1. ปก ระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
   -  ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจัดท า 
   -  ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดท า 
   -  ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดท า 

2. ค าน า เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดท ารายงานและ 
ช่วงเวลาของข้อมูลที่น าเสนอ 

3. ส่วนประกอบของสาระ 
 3.1  ส่วนน า เป็นการน าเสนอสาระสรุปลักษณะส าคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
  (1)  ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
  (2)  ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน  โครงสร้างหน่วยงาน  และโครงสร้างการบริหาร 
  (3)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 
  (4)  ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่   หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
  (5)  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญในปี

ปัจจุบัน 
3.2  ส่วนสาระ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา         

ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งส านักส่งเสริมเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดไว้                
5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (2) ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน (3) การบริการและการจัดการสังคม (4) การเงินและงบประมาณการ (5) ระบบและกลไก              
การประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ให้ส านักจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                   
ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับภารกิจและงานของหน่วยงาน 

3.3  ส่วนสรุป 
 (1)  สรุปผลการประเมิน 
 (2)  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์ประกอบแต่ละด้าน 

 (3)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุงแก้ไข         
จุดอ่อนในแต่ละตัวบ่งชี้ 

 (4)  แผนการพัฒนาส านักและเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
 4. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพ่ือท าให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างเช่น 
 (1)  รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (2)  ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของส านัก 
 (3)  รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก 

4.1  ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(1)  การเห็นความส าคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมิน           

ตนเอง 
       (2)  การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที ่
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(3)  ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

 
3.3  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีขั้นตอนที่ส าคัญ
ขั้นตอนหนึ่ง คือ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal quality audit and assessmet) 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและกลไก               
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
สังกัดมหาวิทยาลัยฯ หรือสังกัดมหาวิทยาลัยภายนอก โดยท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบ                 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน                    
ที่ก าหนดไว้ 
 3.3.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของส านักฯ ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและ
กลไกที่ก าหนดขี้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือให้ส านักทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้และเป็นสากล 

3. เพ่ือให้ส านักทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา             
การด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าส านักฯ สามารถ
ด าเนินการด้านวิชาการและงานทะเบียนได้อย่างมีคุณภาพ 

5. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 3.3.2  แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ส านักด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้ อมกับ

ประสานผู้ที่ประสงค์จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในที่มีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จ านวนตามที่ก าหนด 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งประสานกับประธาน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง 

1.3 ส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ จ านวนเท่ากับคณะกรรมการอย่างน้อย              
3 สัปดาห์ก่อนวันตรวจสอบ 



35 
 

                                                                                                                                                                                                                                
คู่มือการประเมนิตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2564  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                                     

1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และส านักรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

1.5 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังนี้ 
(1)  ผู้อ านวยการส านักประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    

เพ่ือวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
(2)  ผู้อ านวยการส านักแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
(3)  จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของส านัก 
(4)  จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมิน                

ทั้งในรูปแบบของเอกสารและข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับหมายเลขจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภท             
ให้สะดวกต่อการสืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ  และเอกสารประกอบบางส่วน             
อาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆ กรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขก ากับให้สอดคล้องกับที่อ้างไว้ในรายงาน               
การประเมินตนเอง 

(5)  จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการต่อเชื่อม
เครือข่ายส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึ กษา และสถานที่ต่างๆที่จะต้องไป              
ตรวจเยี่ยม ส าหรับห้องปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุส านักงาน เอกสารประกอบรายงานเพ่ือการสืบค้น            
ที่เหมาะสมกับจ านวนคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพื่อการประสานงาน 

(6)  จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมิน                
เช่น การจัดท าเอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา อาหารว่าง                 
อาหารกลางวัน เป็นต้น 
 2.  ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน 

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่ส านักตามเวลาที่นัดหมาย                 
เพ่ือพบกับผู้บริหาร 

2.2  หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและชึ้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ             
ภายในสอบถามข้อมูลเบื้องต้น หรือขอความชัดเจน 

2.3  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานข้อมูลที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้
และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาข้อมูล 

2.4  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการ สอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่านเอกสาร
เพ่ิมเติม 

2.5  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
เพ่ือน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 

2.6  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและให้
ข้อคิดเห็นด้านต่างๆแก่ผู้บริหารหน่วยงาน 
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2.7  ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
2.8  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงาน

และผู้เข้ารับฟัง 
2.9  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดท าร ายงานการ                

ตรวจสอบและประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน               
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 3.  ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

3.1  ส านักประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัยส่งให้ 
3.2  ส านักด าเนินการวางแผนปรับปรุง  และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3.3  ส านักด าเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจสอบ               

จากภายนอกและส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ 
4.  ระยะเวลาของการตรวจสอบ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของตนเองปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สถาบันได้รับรู้สถานภาพและผลการด าเนินงานในรอบปี                
ที่ผ่านมา และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 



ตาราง ป.1 (CAR) ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 10 เดือน (1 มิ.ย.64 – 30 มี.ค.65) 12 เดือน (1 มิ.ย.64 – 31 พ.ค.65) บรรลุเป้าหมาย 

ผล คะแนน ผล คะแนน 

1 การบริหารจัดการ 

1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1)       

ค่าเฉลี่ย       

2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2.1 การรับสมัครนักศึกษา       

2.2 การลงทะเบียน       

2.3 การส าเร็จการศึกษา       

2.4 การเทียบโอนผลการเรียน       

2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจ       

2.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       

2.7 การควบคุมก ากับคุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ
จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

      

ค่าเฉลี่ย       

3 ประกันคุณภาพภายใน 

3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       

ค่าเฉลี่ย       

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ       

 

  ปรับปรุงเร่งด่วน 
0.01 – 1.50 

ต้องปรับปรุง 
1.51 – 2.50 

ระดับดีมาก 
4.51 – 5.00 

พอใช้ 
2.51 – 3.50 

ระดับดี 
3.51 – 4.50  
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ตารางป.2 (CAR) ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน (IPO) 

รอบ 12 เดือน (1 มิ.ย.64 – 31 พ.ค.65) 

องค์ประกอบ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลประเมิน 
I 

ปัจจัยน าเข้า 
P 

กระบวนการ 
O 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ รวม 

1 การบริหารจัดการ      

 

2 ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

     

 

3 ประกันคุณภาพภายใน      

   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

     

 

ผลการประเมิน 
     

     

 

 ปรับปรุงเร่งด่วน 
0.01 – 1.50 

ต้องปรับปรุง 
1.51 – 2.50 

ระดับดีมาก 
4.51 – 5.00 

พอใช้ 
2.51 – 3.50 

ระดับดี 
3.51 – 4.50 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี ้ หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ 

ผู้จัดเก็บ/รำยงำนข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจดักำร 

1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อ
ก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ 
(สกอ.5.1) 

รอง ผอ. สวท.  
(กลุ่มวิชาการ และ

ฝ่ายบริหารและแผน) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

นางสาวรพีพร  จักษบุท 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

2.1 การรับสมัครนักศึกษา 

รอง ผอ. สวท. 
(กลุ่มทะเบียนและ

ประมวลผล และกลุ่ม
บัณฑิตศึกษา) 

งานทะเบียน
สายที่ 1 

นางสาวบุญวิภา  ธนะโชติ 

2.2 การลงทะเบียน หัวหน้ากลุ่ม
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

นางสาวละมัย  บุตรลพ 

2.3 การส าเร็จการศึกษา   งานทะเบียน
สายที่ 3 

นางสาวสุรีย์พร  รอดทอง 

2.4 การเทียบโอนผลการเรียน งานทะเบียน
สายที่ 2 

นางสาวธัญศิริ  ตาเย็น 

2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การตัดสินใจ 

 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

นายชยากร  พจมานพิมล 

2.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.7 การควบคุมก ากับคุณสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และจ านวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

กลุ่ม
บัณฑิตศึกษา 

 

 

นายโชคอนันต์  วงศ์พานิช 

องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

3.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผอ. สวท. ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

นางณชิกมล  ยมนา 



ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  

 
 
 

  ……………….…………………… 
  (ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธุ์) 

    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 

 
           …………………………….…………                             ………………………………………                                     ………………………………………                  
             (ผศ.ดร.สุขจิตร  ต้ังเจริญ)                        (อาจารย์ ดร.นฤดี  สมิทธ์ปรีชา)               (นางณิชกมล  ยมนา) 

รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก    
 (กลุ่มทะเบียนและประมวลผล และกลุ่มบัณฑิตศึกษา)                      (กลุ่มวิชาการ และฝ่ายบริหารและแผน) 

 
 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 

เป้ำหมำย 
คุณภำพ : 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

รหัสเอกสำร SD 01-01 
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนำยน 2564 
วันที่แก้ไข 27 ธันวำคม 2564  

 
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้เฉพำะ (KPI)  

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 ค่ำ

เป
้ำห

มำ
ย 

ส ำ
นัก

ผู้อ
 ำน

วย
กำ

ร 

กล
ุ่มท

ะเ
บีย

นแ
ละ

ปร
ะม

วล
ผล

 

กล
ุ่มบ

ัณ
ฑิต

ศึก
ษำ

 

งำ
นบ

ริห
ำร

ทั่ว
ไป

 

1.  กำรบริหำรจัดกำร      
    1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

(สกอ.5.1) 
4 ข้อ 

(4 คะแนน) 
    

2.  ภำรกิจหลักของหน่วยงำน      
    2.1 กำรรับสมัครนักศึกษำ 3 ข้อ 

(3 คะแนน) 
    

    2.2 กำรลงทะเบียน 3 ข้อ 
(3 คะแนน) 

    

    2.3 กำรส ำเร็จกำรศึกษำ   3 ข้อ 
(3 คะแนน) 

    

    2.4 กำรเทียบโอนผลกำรเรียน ๔ ข้อ 
(๔ คะแนน) 

    

    2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจ 
 

3 ข้อ 
(3 คะแนน) 

    

    2.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 64 
(๔ คะแนน) 

    

    2.7 การควบคุมก ากับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
กำรค้นคว้ำอิสระ และจ ำนวนนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 

3 ข้อ 
(3 คะแนน) 

        

3.  กำรประกันคุณภำพภำยใน      
    3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6-7 ข้อ 

(4 คะแนน) 
    

เอกสารควบคุม 
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