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องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรื อ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้ (ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มี การจัดทาแผนกลยุทธ์ท่ี สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่ เชื่ อมโยงกับปรั ชญาหรื อปณิ ธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
โดยจัดทาแผนกลยุทธ์หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (สสท. 1.1-1-01, สสท. 1.1-1-02)
โดยการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรในสานัก (สสท. 1.1-1-03) และเป็ นแผนที่เชื่ อมโยงกับปรั ชญา ปณิ ธานตลอดจน
สอดคล้องกับจุ ดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.551-2565) แผนพัฒนา
การศึ กษาระดับอุมศึ กษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) (สสท. 1.1-1-04, สสท. 1.1-1-05, สสท. 1.1-1-06, สสท. 1.1-107,
สสท. 1.1-1-08, สสท. 1.1-1-09)
 2. มี การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่ วยงานภายใน
จัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่ บุคลากร (สสท. 1.1-2-01) มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ต่อคณะกรรมการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน (สสท. 1.1-2-02)
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพือ่ สนับสนุนพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทานุ บารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม
โดยสานักจัดทา Strategic map และ Balance scorecard พร้อมกับวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบั
แผนปฏิบตั ิการประจาปี (สสท. 1.1-3-01, สสท. 1.1-3-02, สสท. 1.1-3-03)
 4. มี ตวั บ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิ บัติการประจาปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของ
การดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บัติการประจาปี
โดย สสท. จัดการประชุมชี้แจงให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานร่ วมกันจัดทาตัวบ่งชี้มีตวั บ่งชี้ ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี และค่า
เป้ าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี (สสท. 1.1-4-01)
 5. มี การดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติการประจาปี ครบ 4 พันธกิ จ
โดยดาเนิ นการตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี ครบถ้วน (สสท. 1.1-5-01)
 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี ปี ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
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โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิราชการ ปี ละ 2 ครั้ง (สสท. 1.1-6-01, สสท. 1.1-602) มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิราชการต่อคณะกรรมการบริ หารสานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน
(สสท. 1.1-6-03)
 7. มี การประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยนาผลการประเมินรายงานผลต่อผูบ้ ริ หาร (สสท. 1.1-7-01)
 8. มี การนาผลการดาเนิ นงานเสนอต่อที่ประชุมผูบ้ ริ หารสานักฯ เพื่อพิจารณาและนาไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิ บัติการประจาปี
โดยนาข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฎิ บตั ิ การประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (สสท. 1.1-8-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่าเป้ าหมาย
(คะแนน)
4

12 เดื อน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
ผล
8 ข้อ

คะแนน
5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดื อน






ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ ากับเป้ าหมาย

สู งกว่าเป้ าหมาย

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. 1.1-2-01
สสท. 1.1-2-02
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. 1.1-6-01

รายการ
การให้ความเห็นชอบผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร
เอกสาร “การวางแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิ”
รายงานการประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์) กลวิธี/มาตรการ โครงการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2553-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ประจาปี งบประมาณ (พ.ศ.2556-2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ระยะยาว (พ.ศ.2561-2565)
บันทึกเรื่ องการถ่ายทอดแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี และแผนยุทธศาสตร์สานัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 1/2558
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) (Balance Scorecard) สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผังยุทธศาสตร์สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
แผนปฏิบตั ิงาน ปี งบประมาณ 2557, 2558 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประชุมการกาหนดตัวบ่งชี้ของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานผลการดาเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ปี งบประมาณ พ.ศ.2557
บันทึกผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รอบ 6 เดือน

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

45
สสท. 1.1-6-02
สสท. 1.1-6-03
สสท. 1.1-7-01
สสท. 1.1-8-01

บันทึกผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รอบ 12 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
นาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุ งการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการปี งบประมาณ พ.ศ.
2558

จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
2. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายที่ชดั เจน
3. มีผงั ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตารางแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ ชดั เจน
จุดที่ควรพัฒนา
1. อบรมผูบ้ ริ หารทุกระดับ เรื่ องแผนยุทธศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีการบริ หารงาน

แนวทางแก้ ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ปี การศึ กษา 2557
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่ งเสริ ม
- หน.สน.ผอ.
ปี การศึ กษา 2558-2561
1. อบรม พัฒนาบุคลากร เรื่ องการจัดทาแผนฯ
- หัวหน้างาน
บริ หารทั่วไป
แผนพัฒนา
ปี การศึ กษา 2558-2561
- รอง ผอ. (กว)
1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ
- รอง ผอ. (กทป)
แผนปฏิ บัติราชการ
- รอง ผอ. (KM)

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นายมนตรี

รั ตนวิจิตร

โทร 0-2282-9009

(ผู้อานวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน)
ผู้จัดเก็บข้ อมู ล/รายงาน

: นางสุ ขาวดี

ขามา

(หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ)
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องค์ ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการครบ
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทวั่ ไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม

เกณฑ์ มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มี ระบบและกลไกการน าเสนอหลักสู ตรใหม่และปรั บปรุ ง ตามแนวปฏิ บัติที่ สานักส่ งเสริ ม วิช าการและงาน
ทะเบี ยนกาหนด ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
งานหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา กลุ่ม วิช าการ สานัก ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ นหน่ วยงานที่
ดาเนิ นงานเพื่อสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน โดยปฏิ บัติหน้าที่ จัดทาระบบกลไก กากับ ควบคุ ม การบริ หารจัดการ
หลัก สู ต รให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน หลัก สู ต รให้ ค วามทัน สมัย ก้าวทัน ความก้าวหน้าทางวิท ยาการ นวัต กรรม ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุ งหลักสูตรทุก 5 ปี
1.1 ระบบกลไกการจัดทาหลักสูตร (สสท.2.1-1-01)
1.2 ขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุ ง (สสท.2.1-1-02)
1.3 เก็บรวบรวมและจัดทาสรุ ป ทุ กหลักสู ตรที่ ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเผยแพร่
หลักสูตรทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน (สสท.2.1-1-03)
1.4 มี คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองหลักสู ตร ก่ อนนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพื่ อ
รั บ ทราบการเห็ น ชอบหลัก สู ต ร โดยคณะกรรมการดังกล่ าว ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจร่ างหลัก สู ต ร (สสท.2.1-1-04)
คณะกรรมการสภาวิชาการ (สสท.2.1-1-05) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สสท.2.1-1-06) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมี
ทั้งคณาจารย์ที่เกี่ ยวข้องในทุกสาขาวิชาและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกที่ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางด้านวิชาการ
1.5 ในปี การศึกษา 2557 มีหลักสู ตรใหม่ จานวน 2 หลักสูตร หลักสู ตรปรับปรุ ง จานวน 1 หลักสู ตร และหลักสูตร
ปรับปรุ งเล็กน้อย จานวน 24 หลักสูตร (สสท.2.1-1-07)
 2. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตร ตามแนวปฏิบตั ิที่สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนกาหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2.1 ขั้นตอนการปิ ดหลักสูตร (สสท.2.1-2-01)
2.2 ในปี การศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่ขอปิ ด จานวน 4 หลักสูตร (สสท.2.1-2-02)
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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 3. มีระบบกลไก การกากับการจัดการเรี ยนการสอน และการติดตาม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
3.1 งานหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ กษา กลุ่มวิช าการ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้จดั ทาระบบ
กลไก การกากับการจัดการเรี ยนการสอน และการติดตาม รายละเอี ยดของรายวิชา/ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 3/4) รายงาน
ผลการดาเนิ นการของรายวิชา/ ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5/6) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) (สสท.
2.1-3-01)
3.2 กากับ ติ ดตาม รายละเอี ยดของรายวิชา/ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 3/4) โดยให้คณะด าเนิ น การจัดท าใน
รู ปแบบ File.pdf พร้อมรายงานสรุ ปทุกรายวิชา ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน (สสท.2.1-3-02)
3.3 ก ากับ ติ ด ตาม รายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า/ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (มคอ.5/6) โดยให้ ค ณะ
ดาเนินการจัดทาในรู ป แบบ File.pdf พร้อมรายงานสรุ ปทุกรายวิชา ภายใน 30 วันหลังปิ ดภาคการศึกษา (สสท.2.1-3-03)
3.4 กากับติดตาม รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยให้คณะดาเนินการจัดทาเป็ นรู ปเล่ม ส่งมายัง
สสท. ภายใน 60 วันหลังจากสิ้ นสุ ดปี การศึ กษา เพื่อ สสท. จะดาเนิ นการรวบรวมเสนอให้มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัย รับทราบต่อไป
 4. ทุกหลักสู ตรที่ มีการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึ กษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4.1 หลักสู ตรที่ จัดการเรี ยนการสอนในปี การศึ กษา 2557 มีท้ งั สิ้ น 54 หลักสู ตร (สสท.2.1-4-01) ซึ่ งหลักสู ตรที่
เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสู ตรระดับ อุดมศึ กษา และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ มี จานวน 52
หลักสู ตร และหลักสู ตรที่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึ กษา แต่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีจานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
4.1.1 หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2550) ของคณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เนื่ องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดั ทาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553) เพื่ อเปิ ดรั บ นักศึ กษาแทน ตั้งแต่ปี การศึ กษา 2553 ทั้งนี้ นัก ศึ กษาได้สาเร็ จการศึ กษาครบตาม
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เรี ยบร้อยแล้ว และไม่มีนกั ศึกษาตกค้าง ซึ่ งอยูร่ ะหว่างคณะ
ดาเนินการแจ้งปิ ดหลักสูตร (สสท.2.1-4-02)
4.1.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.
2550) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่ องจากคณะได้จดั ทาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ) เพื่อเปิ ดรับนักศึกษาแทน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 (สสท.2.1-4-03)
4.2 หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากสภาหรื อองค์กร
วิชาชีพ มีจานวน 12 หลักสูตร ซึ่ งเป็ นหลักสูตรของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ คณะบริ หารธุ ร กิ จ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ (สสท.2.1-4.04)
 5. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตรตามผลการประเมิน โดยนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้มากาหนดการวางแผน
การประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้ าหมายและสามารถนาผลการประเมินไปใช้ได้จริ ง
5.1 งานหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา กลุ่ม วิช าการ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน ได้ดาเนิ นการ
ติดตามและประเมินผลหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี โดยได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ทาการสารวจ เพื่อนามาปรับปรุ ง/พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน (สสท.2.1-5-01)
5.2 แจ้งผลการวิเคราะห์ให้กบั คณะ เพื่อให้คณะดาเนินการตามข้อเสนอแนะ (สสท.2.1-5-02)
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้ าหมาย
(ข้อ)
3

12 เดื อน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
ผล
5

คะแนน
5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้ 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.2.1-1-06
สสท.2.1-1-07
สสท.2.1-2-01
สสท.2.1-2-02
สสท.2.1-3-01
สสท.2.1-3-02
สสท.2.1-3-03
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

รายการ
ระบบกลไก การจัดทาหลักสูตร
ขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุ ง
หลักสูตรที่เปิ ดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่ างหลักสูตร
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
หลักสูตรที่ดาเนินการ ปี การศึกษา 2557
ขั้นตอนการปิ ดหลักสูตร
รายงานแจ้งการปิ ดหลักสูตร ปี การศึกษา 2557
ขั้นตอนการบริ หารจัดการหลักสูตรตามกรอบ TQF
หนังสื อกากับติดตามการจัดทารายงาน มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/57 และ 2/57
หนังสื อกากับติดตามการจัดทารายงาน มคอ. 5 ภาคการศึกษาที่ 1/57 และ 2/57
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปิ ดสอน ปี การศึกษา 2557
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 อนุมตั ิปริ ญญาของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2557
หนังสื อ สกอ. รั บทราบการให้ความเห็ น ชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
รายงานผลการประเมินโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2557
ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมินไปปรับปรุ งหลักสูตรของคณะ

จุดเด่ น
- หลัก สู ต รที่ ดาเนิ น การจัด การเรี ย นการสอนของมหาวิท ยาลัย เป็ นหลักสู ต รที่ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
ระดับอุดมศึ กษา และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
- หลักสู ต รใหม่และหลักสู ตรปรั บปรุ งได้รับ การพิจ ารณาเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา
ทุ กหลักสู ตร
- มี ร ะบบและกลไกการนาเสนอหลัก สู ต รใหม่แ ละปรั บ ปรุ ง และกากับ ควลคุ ม ติ ด ตาม การบริ ห ารจัด การ
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ กาหนด
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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จุดที่ควรพัฒนา
สร้ างบุ คลากรที่ เชี่ ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ และประเมิ นหลักสู ตรโดยตรง
แนวทางแก้ ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึ กษา
2557
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนพัฒนา
- ค ณ ะก รรม ก าร
1. โครงการสัมมนา เรื่ อง การวัดและประเมินผลหลักสูตร
บริ หาร (CEO)
2559
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา - รองอธิ การบดี ฝ่ าย
2559
และการจัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาการฯ
3. ส่งเสริ มบุคลากรเข้าร่ วมอบรม/ศึกษาต่อในด้านการวิเคราะห์ - รองผูอ้ านวยการ
และประเมินผล
สานักส่งเสริ มวิชาการฯ
ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: อาจารย์ ธิดารัตน์ นาคเกีย้ ว
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6403
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นางสาวรุ่งฤดี พรสกุลเลิศชัย
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6403
(ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มวิชาการ)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 : ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดย มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนี้
- มีกาหนดในประมวลรายวิชา (Course Syllabus) มีความยืดหยุน่ และหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน ยอมรับความสามารถที่ แตกต่างและวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน เน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบวิธีการเรี ยนการสอนที่ เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้
ผูส้ อนมีบทบาทในการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ชี้แนะแหล่งข้อมูลจัดการเรี ยนการสอนและ
อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดสัมฤทธิ์ ผลในการเรี ยนรู ้ในทุกรายวิชา และทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยพิจารณาจากคู่มือการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ที่ใช้เป็ นแนวทางจัดการเรี ยนการสอน
(สสท.2.2-1-01) และขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (สสท.2.2-1-02)
- จัดทาตารางปฏิบตั ิงาน ประจาปี การศึ กษา 2557 (สสท.2.2–1-03) ที่ส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
 2. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
โดย มีโครงการอบรมให้ความรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน อาทิ โครงการพัฒนา
อาจารย์โดยใช้ Social Media จัดการเรี ยนรู ้ และศึกษาดูงานด้านการนาสื่ อสังคมออนไลน์มาจัดการเรี ยนการสอน โครงการ
พัฒนาอาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร และแจ้งอาจารย์เข้าร่ วมโครงการ โดยพิจารณาจากเล่ม
รายงานการประเมินโครงการ (สสท.2.2-2—01)
 3. มีการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการ
สอน
โดย จัดทาหนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีประสบการณ์ทางวิชาการมาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ใน
โครงการโครงการพัฒนาอาจารย์โดยใช้ Social Media จัดการเรี ยนรู ้ และศึกษาดูงานด้านการนา
สื่ อสังคมออนไลน์มาจัดการเรี ยนการสอน และ โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร
(สสท.2.2-3-01)
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

51
 4 มีกระบวนการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดย จัดทาแผนการจัดการความรู ้เรื่ อง โครงการพัฒนาอาจารย์โดยใช้ Social Media จัดการเรี ยนรู ้ และศึกษาดู
งานด้านการนาสื่ อสังคมออนไลน์มาจัดการเรี ยนการสอน โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการจัดการเรี ยนแบบบูรณาการเนื้ อหา
ในหลักสู ตร (สสท.2.2-4-01) มี การประชุ มเตรี ยมความก่อนดาเนิ น การ (สสท.2.2-4-02) และดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนการ
จัดการความรู ้ (สสท.2.2-4-03) หลังสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรมได้รายงานผลการดาเนิ นการในที่ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นการ
(สสท.2.2-4-04) ได้มีการเก็บข้อมูลเอกสารประกอบการบรรยายไว้ในระบบฐานข้อมูลคลังความรู ้ของสานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน (สสท.2.2-4-05)
 5. มีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
โดย มี การแจกแบบสอบถามประเมินโครงการให้กับผูเ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ และ
รวบรวมแบบสอบถามนามาวิเคราะห์สรุ ปรายงานการประเมินผลโครงการ (สสท.2.2-2-01)
มีการติดตามการนาความรู ้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน (สสท.2.2-05-01) และสรุ ปผลการติดตามการ
นาความรู ้ไปใช้พฒั นาการเรี ยนการสอน อาทิ ผลการติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(สสท.2.2-05-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้ าหมาย
(ข้อ)
4
รายการหลักฐาน
สสท. 2.2-1-01
สสท. 2.2-1-02
สสท. 2.2-1-03
สสท.2.2-2-01
สสท. 2.2-3-01
สสท. 2.2-4-01
สสท. 2.2-4-02
สสท. 2.2-4-03
สสท. 2.2-4-04
สสท. 2.2-4-05
สสท. 2.2-5-01
สสท. 2.2-5-02

12 เดือน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
ผล
คะแนน
5 ข้อ
5



การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน


ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย

คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตารางปฏิบตั ิงาน ประจาปี การศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินโครงการ
สรุ ปการให้ผมู ้ ีประสบการณ์ทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่ วมกระบวนการเรี ยนการสอน
ปี การศึกษา 2557
แผนการจัดการความรู ้โครงการสัมมนา
รายงานการประชุมเตรี ยมความพร้อมก่อนการดาเนินการ
สรุ ปผลการจัดการความรู ้โครงการสัมมนา
รายงานการประชุมผลการดาเนินโครงการ
คลังความรู ้บนเว็บไซต์ของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
บันทึกการติดตามการนาทักษะความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สรุ ปรายงานการติดตามการนาความรู ้ทกั ษะไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน
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จุดแข็ง
- ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และส่งเสริ มให้จดั ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
จุดทีค่ วรพัฒนา
---แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2557
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริ ม
1. โครงการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
รอง ผอ.สสท.
ปี งบประมาณ
ในงานวิชาการ
(กลุ่มวิชาการ)
2559
2. โครงการจัดทาหลักสูตรรายวิชา
แผนพัฒนา
1. จัดทาคู่มือการบูรณาการพันธกิจ
รอง ผอ.สสท.
ปี การศึกษา
2. การถ่ายทอดให้ความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
(กลุ่มวิชาการ)
2558 – 2560
และแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการ
บูรณาการตามพันธกิจ
ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นางธิดารัตน์ นาคเกีย้ ว โทร 02-282-9009 ต่ อ 6400
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน : นางณิชกมล ยมนา
โทร 02- 282-9009 ต่ อ 6402
(หัวหน้ างานส่ งเสริมและพัฒนาวิชาการ)
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ตัวบ่ งชี้ 2.3 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้

บุคลากรทราบ

1. มีการจัดทาแผนการจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์ให้

โดยศูนย์การจัดการความรู ้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธ์ศาสตร์และบริ หารจัดการ
ความรู ้ ในองค์กร (สสท 2.3-1-01 , สสท 2.3-1-02) เพื่ อจัดท าแผนการจัดการความรู ้ (สสท 2.3 -1-03) ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตัวบ่งชี้ของ สกอ. /ก.พ.ร./ สมศ. ตลอดจน
ได้นาเอาปั ญ หาอุปสรรคที่ พบ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประเมิ นผลและการตรวจประเมิ นคุ ณภาพ มาพิจารณาเพื่ อ
กาหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายการจัดการความรู ้ไว้เสนอต่ออธิ การบดี เพื่ออนุ มตั ิ และจัดส่ งแผนฯ ดังกล่าวให้คณะ/
หน่ วยงานภายใน (สสท 2.3-1-04) และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (สสท 2.3-1-05)
 2. มีการส่งเสริ มและผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จดั ตั้งศูนย์การจัดการความรู ้เป็ นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มี การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร (สสท 2.3-1-01) และมี การ
ประชุมเพื่อกากับ ติดตาม แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานทุกไตรมาส (สสท 2.3-2-01) เพื่อส่งเสริ ม ผลักดัน
กากับและติดตามให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยมีคู่มือขั้นตอนการทางาน (สสท. 2.3-202) และใช้ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แนวปฏิบตั ิที่ดี กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบตั ิ การสร้างแรงจูงใจและยกย่องชมเชย (สสท 2.3-2-03 , สสท 2.3-2-04) และการสร้างเครื อข่ายภายใน/ภายนอกในการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู ้ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายการจัดการ
ความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สสท. 2.3-2-05 , สสท. 2.3-206 และ สสท. 2.3-2-07) ตลอดจนติดตามประสานงาน ถ่ายทอดความรู ้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการดาเนิ นงานการจัดการ
ความรู ้ของคณะ/หน่วยงานให้มีประสิ ทธิภาพ (สสท 2.3-2-08)
 3. มีการรวบรวมองค์ความรู ้ต่าง ๆ เพื่อจัดทาเป็ นคลังความรู ้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นฐาน
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/คณะ/หน่วยงาน จัดทาทะเบียนความรู ้/คลังความรู ้รวบรวม
องค์ความรู ้ไว้บนเว็บไซต์ KM เพื่อเผยแพร่ และให้สะดวกต่อการค้นหา (สสท. 2.3-3-01)
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 4. มีการพัฒนารู ปแบบข้อมูลสารสนเทศและบริ การข้อมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู ้
โดยศู น ย์การจัด การความรู ้ ไ ด้พ ัฒ นาเว็บ ไซต์ KM มี การปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบเว็บ ไซต์ให้ มี ค วาม
ทันสมัยและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริ การข้อมูลสารสนเทศรวดเร็ ว สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดย
รวบรวมองค์ความรู ้ไว้ในคลังความรู ้บนเว็บไซต์ KM มีช่องทางการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผา่ น Website KM , Web
Blog , RMUTP CoP Web Blog , Facebook ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร่ กิจกรรม KM และบริ การข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์การจัดการความรู ้และเว็บไซต์ของ คณะ/หน่วยงาน (สสท. 2.3-4-01)
 5. มีการสรุ ปประเมินผลความสาเร็ จของแผนการจัดการความรู ้และนาผลไปใช้ในการพัฒนาเพื่อจัดทา
แผนการจัดการความรู ้ในปี ต่อไป
โดยศูนย์การจัดการความรู ้ได้จดั ทารายงานประเมินผลเป้ าหมายและแผนการจัดการความรู ้ นาเสนอ
มหาวิทยาลัย และนาไปใช้ในการพิจารณาจัดทาแผนการจัดการความรู ้ในปี งบประมาณต่อไป (สสท. 2.3-5-01 และ 2.3-5-02)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่าเป้ าหมาย
(คะแนน)
3

รายการหลักฐาน
สสท. 2.3-1-01
สสท. 2.3-1-02

สสท. 2.3-1-03

สสท. 2.3-1-04

สสท. 2.3-1-05
สสท. 2.3-2-01
สสท. 2.3-2-02
สสท. 2.3-2-03

12 เดื อน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
ผล
5 ข้อ

คะแนน
5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดื อน






ต่ากว่าเป้ าหมาย เท่ ากับ เป้ าหมาย สู งกว่าเป้ าหมาย

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร ยุทธศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน2556 และ ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ นโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ แผนการ
จัดการความรู ้ ศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
- 2558
บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/251 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่ อง ส่งแผนการจ้ดการความรู ้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/292 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่ อง ส่ง
แผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และบริ หารจัดการความรู ้ในองค์กร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
คู่มือขั้นตอนการทางานการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรม KM ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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รายการหลักฐานต่ อ
สสท. 2.3-2-04

สสท. 2.3-2-05
สสท. 2.3-2-06
สสท. 2.3-2-07

สสท. 2.3-2-08

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

การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อมการทางานที่เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพและเอื้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากร HAPPY BRAIN เข้าถึงได้จาก
http://webkm.rmutp.ac.th/km/happy-brain/
ข้อตกลงความร่ วมมือเครื อข่ายการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี การศึกษา 2557
รายงานผลการดาเนินงานโครงการการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิ เรื่ อง โครงการประชุมสัมมนา
เครื อข่ายการจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู ้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” งบประมาณ
ประจาปี 2558 ศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การถ่ายทอดแนวทางการปฏิบตั ิงานการจัดการความรู ้ให้กบั ผูร้ ับผิดชอบงานการจัดการความรู ้ของคณะ/
หน่วยงานสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ
รายการหลักฐานต่อ
ทะเบียนความรู ้/คลังความรู ้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร /คณะ/หน่วยงาน เข้าถึงได้
จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/
เว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(http://webkm.rmutp.ac.th/km/) และเว็บไซต์การจัดการความรู ้ของคณะ/หน่วยงาน
บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/230 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เรื่ อง รายงานการประเมินผลเป้ าหมาย
และแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานการประเมินผลเป้ าหมายและแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

จุดเด่ น
จัดการความรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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จุดทีค่ วรพัฒนา
ส่งเสริ มกิจกรรมการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2557
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริ ม
- โครงการการบริ หารจัดการความรู ้สู่
- คณะกรรมการ จัดทา
ปี งบประมาณ 2559
การปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์และบริ หาร
จัดการความรู ้ใน
องค์กร
- กิจกรรมการจัดการความรู ้
- ศูนย์การจัดการ
ปี การศึกษา 2558
ความรู ้

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงแข สุ ขโข
(ผู้อานวยการศู นย์ การจัดการความรู้ )

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน
: นายสุ นทร เหรียญจื้อ
(หัวหน้ างานวิชาการและสารสนเทศ)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

โทร 0-2665-3884
โทร 0-2665-3885
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:
:

ตัวบ่ งชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา
กระบวนการ

เกณฑ์ มาตรฐาน





เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบตั ิ
มีแผนการรับนักศึกษาที่ผา่ นการพิจารณาของคณะ
มีการดาเนินงานตามแผนการปฎิบตั ิงานการสอบ
มีการกากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา
มีการสรุ ปจานวนนักศึกษาที่รับไว้กบั แผน

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
1. จัดทาระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการรับนักศึกษา (สสท.2.4-1-01)
2. นาแผนรับนักศึกษาที่ ได้มาจากการสรุ ปของคณะต่าง ๆ ที่อยูใ่ นมหาวิทยาลัยฯ ที่ทุกคณะมาร่ วมประชุมกัน
ในเรื่ องของคุณสมบัติ คุณวุฒิและจานวนของนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปี การศึกษา และสรุ ปออกมา
เป็ นแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.4-2-01)
จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกเป็ นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กบั คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (สสท.2.4-2-02)
3. จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานการสอบ โดยได้กาหนด วัน เวลา ที่จะดาเนินออกมาเป็ นตารางการ
ปฏิบตั ิงานการสอบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานการสอบ (สสท.2.4-3-01)
4. มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษา โดยการจัดทาปฏิทินการสอบ
คัดเลือกในแต่ ละปี (สสท.2.4-4-01) พร้อมจัดทาระเบียบการสอบคัดเลือกระบุรายละเอียดของการ
รับนักศึกษา (สสท.2.4-4-02)
5. สรุ ปจานวนนักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกตามกลไกการคัดเลือกทุกประเภทเปรี ยบเทียบกับแผนการรับ
เสนอผูบ้ ริ หาร (สสท.2.4-5-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้ า
หมาย
(ข้อ)
4

12 เดื อน
(1 สค. 57-31 กค. 58)
ผล

คะแนน


ต่ากว่า

5

5

เป้ าหมาย
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การบรรลุเป้ าหมาย
12 เดือน

เท่ากับ
เป้ าหมาย


สูงกว่า
เป้ าหมาย
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รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท. 2.4-1-01
มีข้ นั ตอนการรับนักศึกษา (Flow Chart)
สสท. 2.4-2-01
แผนการรับนักศึกษา
สสท. 2.4-2-02
มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
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. 2.4-5-01
สถิติจานวนนักศึกษาสมัครและรับไว้
จุดแข็ง
1. มีข้ นั ตอน การปฏิบตั ิงานตามตารางการปฏิบตั ิงานสอบ
2. มีคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปี เพื่อเป็ นการแจ้งข้อมูลให้ผสู ้ นใจได้ทราบรายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี การศึกษา 2557
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตราฐาน
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่ งเสริม
ปี พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.2560
1. ระบบรับสมัครให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
รอง ผอ.สสท.
2 . การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
กลุ่มทะเบียน
แผนพัฒนา
และประมวลผล
ปี พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.2560
1. ปรับปรุ งระบบรับสมัครให้เป็ นระบบ
เดียวกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุ งหน้าเว็ปให้เข้าถึงง่ายและสะดวก
ต่อกาารใช้งาน

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นายพงศกร หิรัญโรจน์ โทร. 02-282-9009 ต่ อ 6301
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานเบียน)
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน : นางสาวกมลภัทร นวานุช โทร. 02-282-9009 ต่ อ 6305
(หัวหน้ างานทะเบียนสายที่ ๑)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.5 : กระบวนการดาเนินงานระบบทะเบียนภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิ ทธิภาพ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ : กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานหลักที่มีความสาคัญ
ยิ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ งมีภารกิ จหลักตั้งแต่การรับนักศึ กษาเข้าศึ กษาต่อ จนกระทัง่ นักศึ กษา
ส าเร็ จ การศึ ก ษา การด าเนิ น การดังกล่ าวจะต้อ งอยู่บ นฐานข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง แม่ น ย า ได้แ ก่ ระบบฐานข้อ มู ล หลัก สู ต ร
ฐานข้อมูลนักศึ กษา ฐานข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา โดยดาเนิ นการภายในระยะเวลาของปฏิ ทินการศึกษา ข้อบังคับ ระเบี ยบ
ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา (TQF) ดังนั้นสานัก
ส่ ง เสริ ม ฯ
จึ ง มี น โยบายให้ อ าจารย์ผู ้ส อนได้รั บ ความรู ้ ค วามเข้าใจในวิธี ก ารส่ งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ผ่านเว็บไซด์ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้อย่างถูกต้อง และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน
ของระบบทะเบียน สานักส่งเสริ มฯ
เกณฑ์ มาตรฐาน :
 ปฏิทินการส่ง มคอ. ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ผ่านเว็บไซด์
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
สาหรับอาจารย์
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีปฏิทินการส่ง มคอ. ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน (สสท.2.5-1-01)
2. มีรายงานการประเมินผลโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ผ่านเว็บ
ไซด์ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน(สสท.2.5-2-01)
3. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
สาหรับอาจารย์ (สสท.2.5-3-01)
4. มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (สสท.2.5-4-01)
5. มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (สสท.2.5-5-01)
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6. มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) (สสท.2.5-6-01)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้ าหมาย
(ร้อยละ)

12 เดื อน
(สค.57 –ก.ค.58)
ผล
5 ข้อ

3 ข้อ

คะแนน
5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย

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
สสท.2.5-6-01

รายการ
ปฏิทินการส่ง มคอ. ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) ผ่านเว็บไซด์ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) สาหรับอาจารย์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีประสิ ทธิภาพ
2. คณะให้ความร่ วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ผ่านเว็บไซด์ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
3. หัวหน้าสาขา อาจารย์ผสู ้ อน หัวหน้างานหลักสูตร และ บุคลากรสายสนับสนุน ให้ความสาคัญกับการอบรม
การส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ผ่านเว็บไซด์ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
4. สร้ างความคล่องตัวในการจัดทารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ให้กบั หัวหน้าสาขา
อาจารย์ผสู ้ อน หัวหน้างานหลักสูตร
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จุดที่ควรพัฒนา
1. งบประมาณที่ได้รับในการจัดโครงการของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับการปรับปรุ งระบบ
ควรได้รับมากกว่านี้ เพื่อที่จะสามารถจัด โครงการให้กบั บุคลากรในการดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ชั้นนาที่ใช้ระบบ
ทะเบียน รวมถึงเป็ นการสร้างเครื อข่าย
2. ควรได้รับงบประมาณในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบทะเบียน ให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริ ม (เสริ มจุดเด่น)
1.สร้ างความคล่องตัวในการส่ งค่าระดับคะแนนให้กบั
ปี การศึ กษา 2556
อาจารย์ผูส้ อนและอาจารย์ที่ปรึ กษา
- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และ
2. คณะให้ความร่ วมมือในการส่งบุคลากรเข้าร่ วมโครงการ
ประมวลผล
อบรม
แผนพัฒนา
1. พัฒนาระบบการทางานให้กบั บุคลากร
2. พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบี ยน
ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นายพงศกร หิรัญโรจน์
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน
: นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6409
(หัวหน้ ากลุ่มบัณฑิตศึกษา )
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานทะเบียน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ : ระบบงานทะเบียนเป็ นภาระงานที่สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย และการที่จะนาภารกิจของสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนเข้าสู่ ระดับความสาเร็ จได้น้ นั โดยการลดขั้นตอนการทางาน หรื อการลดขั้นตอนการให้บริ การ การ
ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ดังนั้นสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้พฒั นาระบบการให้บริ การของระบบงานทะเบียน ด้วย
การจัดศูนย์บริ การแบบเบ็จเสร็ จ (One Stop Serviec) ให้แก่นกั ศึกษาปั จจุบนั ผูส้ าเร็ จการศึกษา และบุคคลที่ขอรับบริ การ เกิด
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบุคลากร
เกณฑ์ มาตรฐาน :







มีตารางการปฏิบตั ิงานของ ห้องบริ การ (One Stop Serviec)
มีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีข้ นั ตอนการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา
มีแบบคาร้องการขอเอกสารการศึกษา
มีการประเมินผลการให้บริ การ

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
1 ข้อ

คะแนน 2
2 ข้อ

คะแนน 3
3 ข้อ

คะแนน 4
4 ข้อ

คะแนน 5
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีตารางการปฏิบตั ิงานของ ห้องบริ การ (One Stop Serviec) (สสท.2.6-1-01)
2. มีปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.6-2-01)
3. มีระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สสท.2.6-3-01)
4. มีข้ นั ตอนการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา (สสท.2.6-4-01)
5. มีแบบคาร้องการขอเอกสารการศึกษา (สสท.2.6.5.1)
6. มีการประเมินผลการให้บริ การ (สสท.2.6-6-01)
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
12 เดื อน
(สค.57 –ก.ค.58)
9 เดื อน งปม. 57
(1 ตค.57-31 พค. 58)
ผล
คะแนน
5 ข้อ
5

ค่า
เป้ าหมาย
(ร้อยละ)
3 ข้อ

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
สสท.2.6-1-01
สสท.2.6-2-01
สสท.2.6-3-01
สสท.2.6-4-01
สสท.2.6-5-01
สสท.2.6-6-01

รายการ
ตารางการปฏิบตั ิงานของ ห้องบริ การ (One Stop Serviec)
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขั้นตอนการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา
แบบคาร้องการขอเอกสารการศึกษา
การประเมินผลการให้บริ การ

จุดแข็ง
4.
5.
6.
7.

ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการให้บริ การงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานการให้บริ การตามระยะเวลาที่กาหนด
ได้รับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
เพื่อนามาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการให้บริ การแก่นกั ศึกษา ประชาชนสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1 เขียนคาร้องผ่านทางอินเทอร์เน็ต ชาระเงินผ่านธนาคาร หรื อ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ และนามายืน่ รับเอกสารที่
ห้อง Onestop Service
2 สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั มหาวิทยาลัยในสายตาของนักศึกษาและประชาชน
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แนวทางแก้ ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริ มจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึ กษา 2557
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริ ม (เสริ มจุดเด่น)
- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
1. เป็ นการเพิ่มช่องทางการให้บริ การ
และประมวลผล
ปี การศึ กษา 2557
2. ทาให้เกิ ดความคล่องตัวในการทางาน
แผนพัฒนา
1 บริ หารฐานความรู ้ให้สามารถขยายบริ การผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายพงศกร หิรัญโรจน์
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6409
(หัวหน้ ากลุ่มบัณฑิตศึกษา )
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ตัวบ่ งชี้ 2.7

ระดับความสาเร็ จของความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน

ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มีแผนการปฏิบตั ิงานและขั้นตอนการทางาน(มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน)
โดยจัดทาระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-1-01) และ
มีแผนการปฏิบตั ิงานและขั้นตอนการทางาน (สสท. 2.7-1-02) เพื่อความสะดวกในการทางาน กรณี ที่เจ้าหน้าที่ไม่อยูส่ ามารถ
ทางานทดแทนกันได้ เพื่อไม่ให้ติดขัด
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน
โดยมี ก ารแต่ งตั้งเจ้าหน้ าที่ ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ยระบบงานทะเบี ยน (สสท. 2.7-2-01) เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
 3. มีการสารองข้อมูล (Backup Data)
โดยมี การสารองข้อมูลทุ กวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เพื่อไว้ใช้ในกรณี ที่ขอ้ มูลสู ญหาย เกิ ดไฟฟ้ าขัดข้องและ
สามารถนาข้อมูลกูค้ ืนกลับมาใช้งานให้คืนสู่สภาวะการทางานปกติ (สสท. 2.7-3-01)
 4. มีการกาหนดสิ ทธิ์ผใู ้ ช้งานระบบงานทะเบียนแต่ละระดับ
โดยมีการกาหนดสิ ทธิ์ผใู ้ ช้งานของระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-4-01) เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทาข้อมูลของ
นักศึกษา โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับอย่างชัดเจน
 5. มีแผนการกูข้ อ้ มูลในกรณี ฉุกเฉิ น (Recovery Data)
โดยมีการจัดทาแผนการกูข้ อ้ มูลกรณี ฉุกเฉิ น (Recovery Data) เพื่อรองรับในกรณี ที่ระบบเกิดขัดข้องและจาเป็ น
จะต้องกูค้ ืนข้อมูลเพื่อให้เข้าสู่สภาวะการทางานที่ปกติ (สสท. 2.7-5-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้ าหมาย
(ข้อ)
3

12 เดื อน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
8 เดื อน งปม. 57
(1 ตค.56-31 พค. 57)
ผล
คะแนน
5 ข้ อ
5

รายการหลักฐาน
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การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย
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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 ิงานและขั้นตอนการทางาน
คาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยระบบงานทะเบียน
การกาหนดสิ ทธิ์ผใู ้ ช้งานของระบบงานทะเบียน
หลักฐานการสารองข้อมูลระบบงานทะเบียน (เทป)

จุดแข็ง
1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากขึ้น
2. มี แผนการปฏิ บัติงานและขั้น ตอนการท างาน เพื่ อ ความสะดวกในการท างาน กรณี ที่ เจ้าหน้าที่ ไม่ อ ยู่
สามารถทางานทดแทนกันได้ เพื่อไม่ให้ติดขัด
3. มีการสารองข้อมูลทุกวันศุกร์ เพื่อป้ องกันปั ญหาไฟฟ้าขัดข้อง สามารถนาข้อมูลมาอัพเดทได้ทนั ท่วงที
4. มีการแบ่งสิ ทธิ์การใช้ระบบงานทะเบียนแต่ละระดับที่ชดั เจน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทันสมัยมากขึ้นให้ระบบสามารถรองรับการทางานได้ โดยไม่ติดขัดและรวดเร็ ว
2. อัพเกรดระบบงานทะเบียนให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ได้
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- รอง ผอ. สสท.
1. เพิ่มสิ ทธิ์การใช้งานให้คณะสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ กลุ่มทะเบียนและ
ปี 2555 - 2558
ด้วยตนเอง
ประมวลผล
2. จัดให้มีการประชุมทุก ๆ ปี เพื่อแก้ไขการทางานให้
คล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
แผนพัฒนา
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัย

ผู้กากับตัวบ่ งชี้
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

ปี 2555 - 2558

: นายพงศกร หิรัญโรจน์ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301, 6304
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นายคเณศ เจ๊ ะแล
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6301, 6304
(นักวิชาการศึกษา)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็ น
บัณฑิตนักปฏิบตั ิ (Hands-on)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ : สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับ ดูแล การจัดการเรี ยนการสอนใน
หลัก สู ตรระบบสหกิ จศึ กษา ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนโยบายที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใช้ มีระบบกลไกพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็ นบัณฑิตที่ มีคุณภาพและศักยภาพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
 1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา
 2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 3. มีกระบวนการจัดการการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็ นแนวทางในการพัฒนา
 4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินการจนเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับการยกย่อง
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
ดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
ดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4
ดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2556 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน
 1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านสหกิจศึกษา
โดยสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีระบบในการผลักดันและมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริ ม การ
ดาเนิ นงานด้านสหกิจศึกษา โดยได้จดั ทาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี ราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อ
การจัดสหกิจศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ (สสท.2.8-1-01) จัดทาข้อบังคับว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึ กงาน
วิชาชีพ พ.ศ.2553 (สสท.2.8-1–02) จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์ มต่างๆ ที่ใช้ในงานสหกิจศึกษา
(สสท.2.8-1–03) และคู่มือสหกิ จศึ กษา (สสท.2.8-1–04) ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ ยังได้จดั ทาคู่มือการ
ขอรับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับสถานประกอบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กรณี รับนักศึกษาเข้าปฏิบตั ิงานสห
กิ จ ศึ ก ษา เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบการได้รั บ ข้อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณารั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา (สสท.2.8-1–05) รวมถึงได้จดั ทาฐานข้อมูล
เกี่ ยวกับจานวนนักศึ กษาทั้งหมดที่ ไปปฏิ บัติงานสหกิ จศึ กษา และจานวนสถานประกอบการที่ รับนักศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาประจาปี การศึกษา 2557 (สสท.2.8-1–06)
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ซึ่งโดยรวมจะเห็นว่าการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็ นไปตามระบบขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ
(สสท.2.8-1–07) ซึ่งมีสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานตลอดจนได้
เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับมาตรฐาน กระบวนการ และการบริ หารจัดการสหกิจศึ กษา รวมถึงทักษะ
การนิ เทศสหกิจศึกษา ให้กบั คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้มีศกั ยภาพในการดาเนิ นงานสหกิจศึกษาและสามารถทาการ
นิ เทศนัก ศึ ก ษาสหกิ จศึ ก ษาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยได้มี การจัดโครงการสัมมนาเชิ งปฏิ บัติ การสหกิ จศึ กษา
หลักสู ตรอาจารย์นิ เทศสหกิ จศึ กษา ระหว่างวัน ที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา (สสท.2.8-1–08)
 2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
โดยสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้จดั โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิ ต้ ี กรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการดาเนิ นการจัด สหกิจ
ศึกษานานาชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ ตลาดระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้การทางานและวัฒนธรรมของประเทศที่ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดยในระยะแรก
มุ่งเน้นประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) (สสท.2.8-2–01)
 3. มีกระบวนการจัดการการเรี ยนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็ นแนวทางในการพัฒนา
โดยสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้นาหลักการของหลักสูตร WIL (Work Integraled Learning)
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศกั ยภาพพร้อมเข้าสู่ โลกอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
พัฒนาหลักสู ตรทุ กหลักสู ตร เป็ นสหกิ จศึ กษา ฝึ กงาน และฝึ กสอน โดยในหลักสู ตรระดับปริ ญ ญาตรี 4 ปี จะ
เน้นสหกิจศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การทางานที่ ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรี ยนใน สถานประกอบการจริ ง
เป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ( 16 สัปดาห์) (สสท.2.8-3-01) และในหลักสูตร เทียบโอน มีแผนการเรี ยนเพื่อ
สร้างประสบการณ์การทางานให้กบั นักศึกษา โดยให้นกั ศึกษาไปฝึ กงานใน สถานประกอบการจริ ง เป็ นระยะเวลา
360 ชม. (สสท.2.8-3-02) หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต มีแผนการเรี ยนรายวิชาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 และรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู 2 เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กบั นักศึกษาในการเป็ นครู และการ
สอน เป็ นต้น (สสท.2.8-3-03) หลักสู ตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบารุ งรักษา ร่ วมกับบริ ษทั เซ็นทรัล รี
เทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด และหลักสู ตรบริ หารุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร่ วมกับบริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (สสท.2.8-3-04)
 4. มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน ได้ดาเนิ นการจัดโครงการ ที่ เกี่ ยวข้องกับสหกิ จศึ กษา 3
โครงการ ได้แก่ โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่ สหกิจศึกษานานาชาติ จัดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ
โรง
แรมนู โว ซิ ต้ ี กรุ งเทพฯ (สสท.2.8-4-01) โครงการสัมมนาเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการเตรี ยม ความ
พร้อมสหกิจศึกษาให้เกิดประสิ ทธิภาพ จัดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิ ต้ ี กรุ งเทพฯ (สสท.2.84-02) และโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสู ตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จัดเมื่อวันที่ 15 - 17
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (สสท.2.8-4-03) ซึ่ งทั้ง 3 โครงการได้มี
การประเมินผลการดาเนิ นงานในโครงการดังกล่าว เพื่อนาข้อมูลที่ ได้ไปพัฒนาปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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และมีการติดตามผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละคณะต่างๆ (สสท.2.8-4-04) และการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นงานส่ งเสริ มและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง
ประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม (สสท.2.8-4-05) เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุ งพัฒนาการ
ดาเนิ นงานสหกิจศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และสรุ ปนาเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
 5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินการจนเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีเป็ นที่ยอมรับหรื อได้รับการยกย่อง
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้ าหมาย
(ข้อ)
4

12 เดื อน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
ผล
4ข้อ

คะแนน
4

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน




ต่ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย


สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
สสท.2.8-1-01
สสท.2.8-1-02
สสท.2.8-1-03
สสท.2.8-1-04
สสท.2.8-1-05
สสท.2.8-1-06
สสท.2.8-1-07
สสท.2.8-1-08
สสท.2.8-2-01
สสท.2.8-3-01
สสท.2.8-3-02
สสท.2.8-3-03
สสท.2.8-3-04

รายการ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการจัดสหกิจศึกษาและการ
ฝึ กงานวิชาชีพ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ พ.ศ.2553
คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับสถานประกอบการจากการดาเนินงานสหกิจศึกษา
ฐานข้อมูลจานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ ประจาปี การศึกษา 2557
คาสัง่ คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โครงการเตรี ยมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิต้ ี กรุ งเทพฯ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้ อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่
หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตร WIL หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบารุ งรักษา และ
หลักสูตรบริ หารุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร่ วมกับบริ ษทั เซ็นทรัล รี เทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
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สสท.2.8-4-01
สสท.2.8-4-02
สสท.2.8-4-03
สสท.2.8-4-04
สสท.2.8-4-05

รายงานผลการประเมินโครงการเตรี ยมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ
วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิต้ ี กรุ งเทพฯ
รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนาเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการเตรี ยมความพร้อม
สหกิจศึกษาให้เกิดประสิ ทธิภาพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิต้ ี กรุ งเทพฯ
รายงานผลโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา วันที่
15 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รายงานผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2557
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริ มและพัฒนาสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

จุดแข็ง
มีหลักสูตรที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานในสถานประกอบการ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการ
เรี ยนการสอนในระบบสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน โดยเพิม่ ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการให้มากขึ้นกว่าเดิม
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาการเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือในการพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มากขึ้นและต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พทั้งใน
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิ บัติ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผนส่งเสริ ม
รองผอ.สสท.กลุ่มวิชาการ
1. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน โดยเพิ่ม
2558
ประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่ อง
แผนพัฒนา
1. พัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน โดยเพิม่ ประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

2558

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นางธิดารัตน์ นาคเกีย้ ว
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6400
(รองผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นางรวินันท์ การะเกษ
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6404
(หัวหน้ างานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ)
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บ่ งชี้ที่ 3.1 : ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจาสานักและผูบ้ ริ หาร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. กรรมการสานักฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ล่วงหน้า
โดยได้มีการแต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการประจาสานัก (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 กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาสถาบัน
โดยมี การจัดทาวิสัยทัศน์ สสท. และแผนปฏิ บัติราชการประจาสานักฯ ตามหัวข้ อ โดยมี การประชุม
ถ่ายทอดสู่ ผปู้ ฏิ บตั ิ พร้อมทั้งนาเผยแพร่ สู่ภายในและภายนอกทางเว็บไซด์ของสานักฯ (สสท. 3.1-2-01, สสท. 3.1-2-02,
สสท. 3.1-2-03)
 3. ผูบ้ ริ หารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่ อสารแผนและผลการดาเนินงานของสานักฯ ไปยังบุคลากรในสานักฯ
โดยมี การจัดทาการกากับ/รายงานการประชุ มติดตามผลการดาเนิ นงานของสานักฯ ตามหัวข้อ
(สสท. 3.1-3-01, สสท. 3.1-3-02, สสท. 3.1-3-03)
 4. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนให้บุคลากรในสานักฯ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้อานาจในการตัดสิ นใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม ตามหลักการมีส่วนร่ วม การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมี การสนับสนุ นบุคลากรให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ การตัดสิ นใจ โดยมอบอานาจแก่ บุคลากร
ตามความเหมาะสม (สสท. 3.1-4-01)
 5. ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู ้และส่งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ
โดยมี การถ่ายทอดความรู้ และส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมตามหัวข้อ (สสท. 3.1-5-01)
 6. ผูบ้ ริ หาร บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสานักฯ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยมี การแต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิ บัติงานและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นข้าราชการ (สสท. 3.1-6-01, สสท. 3.1-4-01)
 7. กรรมการสานักประเมินผลการบริ หารงานของสานัก และผูบ้ ริ หารนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงาน
อย่างเป็ นรู ปธรรม
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โดยมี การประเมินผลผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสานักฯ โดยคณะกรรมการประจาสานักฯ (สสท. 3.1-7-01) และ
ผูบ้ ริ หารได้มีการนาผลประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้ าหมาย

12 เดือน
(1 สค.57-31 กค.58)

(ข้อ)

ผล

คะแนน

4

7 ข้ อ

5

รายการหลักฐาน
สสท.3.1-1-01
สสท.3.1-1-02
สสท.3.1-1-03
สสท.3.1-2-01
สสท.3.1-2-02

สสท.3.1-2-03
สสท.3.1-3-01
สสท.3.1-3-02
สสท.3.1-3-03
สสท.3.1-4-01
สสท.3.1-5-01
สสท.3.1-6-01
สสท.3.1-7-01
สสท.3.1-7-02

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสานัก ครั้งที่ 1/2558
สรุ ปการประเมินตนเองของคณะกรรมการสานัก
วิสยั ทัศน์สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนและแผนปฏิบตั ิราชการสานักส่งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน
รายงานการประชุมผูบ้ ริ หารสานักฯ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการ และแผนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักฯ พร้อม
ติดตามผลการดาเนิ นงานของสานักฯ
เผยแพร่ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการของสานักในเว็บไซด์ของสานักฯ
http://regis.rmutp.ac.th/ (ข้อมูลสานักฯ)
รายงานการประชุมผูบ้ ริ หารสานักฯ ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 5 มิถนุ ายน 2558
ติดตามผลการดาเนินงานของสานักฯ
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
ผลการประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
การถ่ายทอดการองค์ความรู ้การบริ การ โดย ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารแสดงถึงการบริ หารด้วยหลักธรรมมาภิบาลและการใช้ศกั ยภาพภาวะผูน้ า ตามหลัก ธรรมาภิบาล
สรุ ปการประเมินผลผูบ้ ริ หารสูงสุดของสานักฯ โดยคณะกรรมการประจาสานักฯ
แผนพัฒนาส่งเสริ มปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan)

จุดแข็ง
1.มีขอ้ บังคับในการสรรหา ผอ.ที่โปร่ งใส ชัดเจน
2.มีการมอบหมายหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ปฏิบตั ิได้
3.มีแบบและการประเมินผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับที่เป็ นรู ปธรรม ชัดเจน
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จุดทีต่ ้ องพัฒนา
1.ควรมีกลไกและแผนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะก้าวขึ้นเป็ นผูบ้ ริ หาร

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
1. ส่งเสริ มความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรแต่ละคน

ผูร้ ับผิดชอบ
- เลขานุการ

พ.ศ. 2555 - 2560

สานักงาน
ผูอ้ านวยการ

แผนพัฒนา

งปม./ระยะเวลาดาเนินการ

พ.ศ. 2555 - 2558

1.จัดอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรในการก้าวขึ้นเป็ นผูน้ า
คุณภาพ
ผู้กากับตัวบ่ งชี้
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายมนตรี รัตนวิจติ ร โทร 0-2282-9009-15 ต่ อ 6300
(ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นางสาวปิ ยาณี จินาพนธ์ / นางสาวรพีพร จักษุบท (เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6406
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ตัวบ่ งชี้ 3.2 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1ข้อ
เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มีการทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู ้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และบริ หาร
จัดการความรู ้ในองค์กร (สสท. 3.2-1-01 , สสท. 3.2-1-02) ทบทวนและจัดทาแผนการจัดการความรู ้ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดทาการจัดการความรู ้ของสานักฯ ดาเนินไปอย่างมีระบบ (สสท. 3.2-1-03)
นาแผนเสนอต่อผูอ้ านวยการเพื่อขออนุมตั ิ (สสท. 3.2-1-04) และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ (สสท. 3.2-1-05,
สสท. 3.2-1-06)
 2. มีการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู ้
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนการดาเนินงานการจัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
บริ หารจัดการความรู ้ในองค์กรฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ รวมถึงการแก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามแผนการจัดการความรู ้ (สสท. 3.2-2-01, สสท.3.2-2-02)
 3. มีการใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์
การทางานและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการดาเนินการจัดการความรู ้ โดยใช้ช่องทางจัดทาเอกสารเผยแพร่
ความรู ้ การอบรม/สัมมนา การถ่ายทอดสอนงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) และการ
เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ KM ของสานักฯ (สสท. 3.2-3-01)
 4. มีคลังความรู ้ของหน่วยงาน
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีการรวบรวมองค์ความรู ้เป็ นคลังความรู ้ของหน่วยงาน จัดทาทะเบียน
ความรู ้ ให้ผสู ้ นใจทราบบนเว็ปไซด์ KM ของสานักฯ (สสท. 3.2-4-01)
 5. มีการประเมินผลความสาเร็ จของแผนการจัดการความรู ้ และนาผลการประเมินปั ญหาและข้อเสนอแนะมาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้ในปี ต่อไป
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทาสรุ ปประเมินผลแผนการจัดการความรู ้ และนาผลเสนอ
ต่อผูอ้ านวยการ (สสท. 3.2-5-01) และนาผลการประเมินแผนการจัดการความรู ้ ปั ญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุ งแผนการจัดการความรู ้อย่างต่อเนื่องต่อไป (สสท. 3.2-5-01, สสท. 3.2-5-02)
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้ าหมาย

12 เดือน
(1 สค.57-31 กค.58)

(ข้อ)

ผล

คะแนน

3

5 ข้ อ

5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย

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

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริ หารจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และแผนจัดการความรู ้ สานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน (เป็ นคณะกรรมการย่อยอยูใ่ นคณะกรรมการบริ หารสานักฯ) ทบทวนและ
ติดตามการจัดทาแผนการจัดการความรู ้และแผนการดาเนินงานการจัดการความรู ้ของสานักฯ
แผนการจัดการความรู ้ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
บันทึกข้อความ เรื่ อง ขอส่งแผนการจัดการความรู ้ และคาสัง่ คณะกรรมการดาเนินงานบริ หารจัดการ
ความรู ้ของสานักฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดการความรู ้
ของสานักฯ
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าถึงได้จาก
http://regis.rmutp.ac.th/km_regis/plan.html
บันทึกข้อความ เรื่ อง ขอส่งแผนการจัดการความรู ้ และคาสัง่ คณะกรรมการดาเนินงานบริ หารจัดการ
ความรู ้ของสานักฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงหน่วยงาน ศูนย์การจัดการความรู ้
แผนการดาเนินงานการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทายุทธศาสตร์และแผนจัดการความรู ้ สานักส่งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน (เป็ นคณะกรรมการย่อยอยูใ่ นคณะกรรมการบริ หารสานักฯ) ติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินการกิจกรรม
ช่องทางการเผยแพร่ ความรู ้ และ กิจกรรมการจัดการความรู ้วธิ ีต่าง ๆ ของ สานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน ปี การศึกษา 2557 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558)
ทะเบียนความรู ้ของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เข้าถึงได้จาก
http://regis.rmutp.ac.th/km_regis/khowledge.html
สรุ ปประเมินผล แผนการจัดการความรู ้ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ปั ญหา/ข้อเสนอแนะ/การติดตามการนาความรู ้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู ้ไปใช้ประโยชน์ จากผล
การประเมินแผนการจัดการความรู ้ และประสิ ทธิผลของแผนการจัดการความรู ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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จุดแข็ง
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินการ
จุดทีค่ วรพัฒนา
หน่วยงาน ต้องทาให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงการเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทุกคน
ข้ อเสนอแนะ
ส่งเสริ มกิจกรรมการบริ หารจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และผลักดันให้
เป็ นภาระงานหลักของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับองค์กร

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2556
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- คณะกรรมการจัดทา
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์และบริ หาร
ปี งบประมาณ 2559
จัดการความรู ้ในองค์กร
- ศูนย์การจัดการความรู ้

ผู้กากับตัวบ่ งชี้
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงแข สุ ขโข โทร 0-2282-9009-15 ต่ อ 6226, 6228
(ผู้อานวยการศู นย์ การจัดการความรู้ )
: นางสาวปิ ยาณี จินาพันธ์
โทร 0-2282-9009-15 ต่ อ 6406
(เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2557 มีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มีแผนการดาเนินงานของระบบงานทะเบียน
โดยมีแผนการดาเนินงานของระบบงานทะเบียน โดยดาเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจาปี การศึกษา (สสท. 3.3-1-01)
 2. มีระบบงานทะเบียน MIS เพื่อช่วยในการบริ หารและตัดสิ นใจ
โดยมีการนาข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษามาจัดค่า FTES (สสท. 3.3-2-01) เพื่อเผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานอื่น
ๆ ให้เกิดประโยชน์
 3. มีการสรุ ปข้อมูลสถิติจานวนนักศึกษา
โดยมีการนาข้อมูลสถิติจานวนนักศึกษา (สสท. 3.3-3-01) เพื่อเผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
 4. มีการสรุ ปข้อมูลสถิติผสู ้ าเร็ จการศึกษา
โดยมีการนาข้อมูลสถิติผสู ้ าเร็ จการศึกษา (สสส. 3.3-4-01) เพื่อเผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) รู ปแบบที่กาหนด
โดยมีการจัดส่งข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา (สสท. 3.3-5-01) และข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา
ให้กบั หน่วยงานสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
8 เดื อน
4 เดื อน
12 เดื อน
(1 มิ ย. 56-31 มค.
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
(1 มิ ย.56-30 กย.56)
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
57)
ค่า
เป้ าหมาย 12 เดื อน งปม. 56 6 เดื อน งปม. 57 8 เดื อน งปม. 57
(ข้อ)
(1 ตค.56-30 กย. (1 ตค.56-31 มีค. (1 ตค.56-31 พค.



56)
57)
57)
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
ต่ากว่าเป้ 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 2557
สสท. 3.3-2-01
ค่า FTES ปี การศึกษา 2557
สสท. 3.3-3-01
สถิตินกั ศึกษา ปี การศึกษา 2557
สสท. 3.3-4-01
สถิติผสู ้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2557
สสท. 3.3-5-01
เอกสารการส่งข้อมูลที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
จุดแข็ง
1. ปฏิ ทิ น การศึ กษา ปี การศึ กษา 2557 เพื่ อ ใช้ในการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับ นัก ศึ ก ษาตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
มหาวิทยาลัยที่กาหนดในข้อบังคับ
2. สถิ ตินักศึ กษาและผูส้ าเร็ จการศึ กษา เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กับหน่ วยงานอื่น ๆ สามารถนาไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์
3. มีค่า FTES ปี การศึกษา 2557 เพื่อใช้ในการคิดคานวณค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่าง ๆ
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. จัดทารายงานสรุ ปผลจากระบบ MIS เสนอผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจ
2. นารายงานสรุ ปผลจากระบบ MIS แจ้งคณะเพื่อเป็ นข้อมูลในการทาวิจยั
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2555
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- รอง ผอ. สสท.
1. ส่งเสริ มให้บุคลากรเห็นความสาคัญในการดูแล
กลุ่มทะเบียนและ
ปี 2555 - 2558
ข้อมูล งานทะเบียนที่มีความสาคัญและนาข้อมูลไป ประมวลผล
ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา
ปี 2555 - 2558
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ ใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบ

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

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

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายคเณศ เจ๊ ะแล
(นักวิชาการศึกษา)
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 : ระบบบริ หารความเสี่ ยง
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรื อ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2554 มีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและตัวแทน
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักเป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (สสท. 3.4-1-01)
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริ บทของสานัก
โดย มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบควบคุมภายใน (สสท. 3.4-2-01)
เพื่อประเมินวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริ บทของสานัก และวิเคราะห์
ความเสี่ ยง จากการดาเนินการความเสี่ ยง
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและจัดลาดับความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ ยงของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
เรื่ อง การขออนุมตั ิปริ ญญา (สสท. 3.4-3.01)
 4. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสูง และดาเนินการตามแผน
โดย มี การจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง การขออนุมตั ิปริ ญญา (สสท. 3.4-4-01)
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดย มีการรายงานผลการดาเนินงานบริ หารความเสี่ ยงต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (สสท. 3.4-5-01)
 6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไปใช้ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงในรอบปี ถัดไป
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
12 เดื อน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
ค่าเป้ าหมาย
8 เดื อน งปม. 57
(ข้อ)
(1 ตค.56-31 พค. 57)
ผล
คะแนน
3 ข้ อ
5 ข้ อ
4

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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รายการหลักฐาน
สสท. 3.4-1-01
สสท. 3.4-2-01
สสท. 3.4-3.01

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการวาระบบควบคุมภายใน สสท.
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง เรื่ อง การขออนุมตั ิปริ ญญา

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

แผนบริ หารความเสี่ ยง เรื่ อง การขออนุมตั ิปริ ญญา
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการความเสี่ ยง
การปรับแผนความเสี่ ยง การขออนุมตั ิปริ ญญา

จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรให้ความสนใจและร่ วมในการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร
ปี การศึกษา 2556
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- หัวหน้าสานัก
ปี 2555-2558
แผนส่ งเสริม
ผูอ้ านวยการสานัก
1.ติดตามและประเมินผลการบริ หาร
- รอง ผอ.สสท.
ความเสี่ ยงเพื่อแก้ไขปั ญหา
2.ส่งเสริ มให้บุคลากรเข้าใจ การบริ หาร (กลุ่มวิชาการ)
ความเสี่ ยง และดาเนินการให้เป็ นไป - รอง ผอ.สสท.
(กลุ่มทะเบียนและ
รู ปแบบ
ประมวลผล)
แผนพัฒนา
1.สนับสนุนให้บุคลากรหาปัจจัยเสี่ ยง
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
สสท. ให้รอบคอบมากขึ้น
2. เพิ่มพูนความรู ้ในเรื่ องความเสี่ ยงเพื่อ
ให้บุคลากรเข้าใจยิง่ ขึ้น
ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นางสุ ขาวดี
ขามา โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6408
(หัวหน้ าสานักผู้อานวยการ)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายนภู จ้ างประเสริฐ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6309
(เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 : การพัฒนาบุคลากรของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2556 มีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้มีการแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสานัก (สสท.3.51-01 ) และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของสานัก (สสท.3.5-1-02 ) เพื่อกาหนดโครงการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากรในด้านต่างๆ
  2. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (สสท.3.5-2-01 ) และมีการจัดทา
แผนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (สสท.3.5-2-032 ) ของสานัก
  3. มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนา
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้มีการติดตามและประเมินโครงการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ (สสท.3.5-3-01)
  4. มีการประเมินผลบุคลากรอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการติดตามประเมินผลบุคลากรรอบ ๑๒ เดือน (สสท.3.5-4-01)
โดยใช้แบบประเมินบุคลากรภายในสานัก (สสท.3.5-4-02)
  5. มีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการและนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในปี ถัดไป
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ (สสท.3.5-5-01) และ
ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลการ และแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (สสท.
3.5-5-02)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
12 เดื อน
(1 มิ ย. 56-31 พค. 57)
ค่าเป้ าหมาย
(ข้ อ)
ผล
คะแนน
4
5
5
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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

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ 2556
แผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ติดตามและประเมินกิจกรรมและเปลี่ยนเรี ยนรู ้
สรุ ปแบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสานัก
รายงานการประเมินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
นาข้อเสนอแนะมาปรับแผนพัฒนาบุคลากร และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

จุดแข็ง
1.มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
2.มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่จะทาให้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงาน

จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2556
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
- คณะกรรมการ งปม แผ่นดิน
4 ปี 55 - 58
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริ มและ
ประจาสานัก ฯ
งปม รายได้
พัฒนาบุคลลากร
- ผูอ้ านวยการ
- รองผูอ้ านวยการ งปม แผ่นดิน
แผนพัฒนา
4 ปี 55 - 58
- หน.สน.ผอ.
สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริ มและ
งปม รายได้
พัฒนาบุคลลากร
ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นางสุ ขาวดี
ขามา โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6408
(หัวหน้ าสานักผู้อานวยการ)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายนภู จ้ างประเสริฐ โทร 0-2282-9009 ต่ อ 6309
(เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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องค์ ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรื อ 5ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน :ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2556 มีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ ( ขีด  หน้ าข้ อทีม่ ผี ลการดาเนินงาน)
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โดยสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ (สสท.4.1-1-01) ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ (สสท.4.1-1-02)
 2. มีแนวทางบริ หารทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
โดยมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2557 ที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ (สสท.4.1-2-01)
 3. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสานักและบุคลากร
โดยมีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ ในแต่ละพันธกิจ การพัฒนาสานัก และการพัฒนาบุคลากร
(สสท.4.1-3-01)
 4. มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ
โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการผ่านระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ BPM (สสท.4.1-401) และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
 5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
สานักอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื่อควบคุมติดตามการใช้เงินที่ได้รับจัดสรรอย่างต่อเนื่อง (สสท.4.1-5-01)
มีการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยของคณะฯ (สสท.4.4-5-02)
 6. มีการ ติดตามการบริ หารการใช้งบประมาณ
โดยมีการติดตามการบริ หารการใช้งบประมาณผ่านระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ (สสท.4.1-6-01)
 7. ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
โดยผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการใช้เงินของสานัก ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
เพื่อการวางแผนและการตัดสิ นใจ (สสท.4.1-7-01)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้ าหมาย
(คะแนน)
4

12 เดื อน
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58)
9 เดื อน งปม. 55
(1 ตค.56-31 พค. 57)
ผล
คะแนน
7 ข้ อ
5

การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน




ต่ากว่าเป้ าหมาย เท่ากับเป้ าหมาย


สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท.4.1-1-01
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2565)
สสท.4.1-1-02
แผนปฏิบตั ิงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สสท.4.1-2-01
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สสท.4.1-3-01
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สสท.4.1-4-01
รายงานทางการเงินผ่านระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ
สสท.4.1-5-01
รายงานสถานะทางการเงินสานักผูอ้ านวยการ สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สสท.4.1-5-02
ค่าเฉลียต้นทุนต่อหน่วยของคณะฯ (FTES)
สสท.4.1-6-01
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สสท.4.1-7-01
ผูบ้ ริ หารมีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณของสานัก
จุดแข็ง
1. มีระบบการวางแผนและบริ หารงบประมาณ
2. มีแผนปฏิบตั ิราชการที่ชดั เจน
จุดทีค่ วรพัฒนา แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2557
ผูร้ ับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
- เลขานุการ
1. ส่งเสริ มให้บุคลากรรู ้จกั การวางแผนใช้งบประมาณ
สานักผูอ้ านวยการ
2. ส่งเสริ มให้บุคลากรติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
แผนพัฒนา
1. พัฒนาหลักการบริ หารแผนและงบประมาณ
ผู้กากับตัวบ่ งชี้
ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นายมนตรี รัตนวิจติ ร โทร 0-2280-1189
(ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
: นางสุ ขาวดี ขามา
(หัวหน้ าสานักผู้อานวยการ)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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องค์ ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 หรื อ 3 ข้อ

4 หรื อ 5

6 หรื อ 7 ข้อ

8 ข้อ

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สานัก
โดยสานักส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ยนได้จัดท าระบบกลไกและแผนการดาเนิ น งานการประกัน
คุณภาพเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามพันธกิจของสานัก และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด (สสท.5.1-1-01)
 2. มี การกาหนดนโยบายและให้ความส าคัญ เรื่ องการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน โดย คณะกรรมการ
บริ หารสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
โดยสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน ได้มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยดาเนิ นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับ
สานัก
เพื่อดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตามภารกิจตัวบ่งชี้ของสานัก (สสท.5.
1-2-01)
 3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสานัก
โดยสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยนได้กาหนดตัวบ่ งชี้ ของสานักเพิ่มเติ ม ตามภารกิ จหลัก ของ
สานัก
เพื่อให้เกิดการประเมินคุณภาพครบถ้วนทุกด้าน (สสท.5.1-3-01)
 4. มี ก ารด าเนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ว น ประกอบด้ว ย 1) การควบคุ ม
ติดตาม การดาเนิ นงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักเป็ น
รายงาน
ที่มีขอ้ มูลครบถ้วน
โดยมีการจัดทาแผนการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึ กษา 2557 (สสท.5.1-4-01) มีรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึ กษา 2557 (สสท.5.1-4-02) และมีแผนพัฒนาส่ งเสริ มปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะ
(Improvement plan) (สสท.5.1-4-03)
 5. มีการนาผลการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในมาปรับปรุ งการทางาน และส่ งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
โดยสานัก ส่ งเสริ มวิช าการและงานทะเบี ยนได้จัด กิ จกรรม/แผนเพื่ อแก้ไข พัฒ นา ส่ งเสริ ม ปรั บ ปรุ ง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา 2557 (สสท.5.1-5-01)
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 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบคุณภาพ
โดยมี การจัดท าเว็บไซต์ของส านั ก เพื่ อให้ ผูม้ าติ ดต่ อสามารถทราบข้อมู ล ข่ าวสาร สถิ ติ หรื อเอกสาร
แบบฟอร์ม ต่าง ๆได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีช่องทางติดต่อสื่ อสารเพื่อตอบข้อสงสัย (สสท.5.1-6-01)
มี การจัดส่ งไฟล์ข ้อมูลผ่านเครื อข่ายส่ วนกลาง เพื่ อให้บุ คลากรภายในหน่ วยงานรั บทราบข้อมูลและ
สามารถ
นาข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก
 7. มี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุ ณภาพการศึ กษา โดยเฉพาะนักศึ กษาผูใ้ ช้บัณ ฑิ ตและ
ผูใ้ ช้บริ การ
ตามพันธกิจของสถาบัน (สสท.5.1-7-01)
โดยในระบบทะเบี ยนและประมวลผล มีการจัดทาโปรแกรมการแสดงความคิ ดเห็ น หรื อตอบข้อสงสัย
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
 8. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสานักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(สสท.5.1-8-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้ าหมาย 12 เดือน
ค่าเป้ าหมาย
(ข้ อ)
4

12 เดื อน
(1สค. 57-31 กค.58)
ผล
คะแนน
8 ข้ อ

5







ต่ากว่าเป้ าหมาย

เท่ากับเป้ าหมาย

สูงกว่าเป้ าหมาย

รายการหลักฐาน (ใส่ รหัสเอกสาร)
สสท.5.1-1-01
แผนการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี การศึกษา 2557
สสท.5.1-2-01

คาสัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับสานัก

สสท.5.1-3-01

เป้ าหมายคุณภาพของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน (KPI)

สสท.5.1-4-01

แผนการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2557

สสท.5.1-4-02

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา 2557

สสท.5.1-4-03

แผนพัฒนาส่งเสริ มปรับปรุ งจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan)

สสท.5.1-5-01

แผนพัฒนาส่งเสริ มปรับปรุ ง ปี การศึกษา 2557

สสท.5.1-6-01

ระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

สสท.5.1-7-01

ช่องทางเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูใ้ ช้บริ การ แสดงความคิดเห็นและร่ วม
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน และนามาปรับปรุ ง

สสท.5.1-8-01

มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นประกันคุณภาพ และมีกิจกรรมร่ วมกัน

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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จุดแข็ง
1. มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีคณะกรรมการดาเนินการจัดทาเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
3. มีการทารายงานผลการประเมินตนเองของสานัก

จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่ งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มทร.พระนคร ปี การศึกษา 2557
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนส่งเสริ ม
1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ
ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุ ง
พัฒนาปั จจัยต่างๆ อย่างจริ งจัง
2. ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทันที
และปรับให้เข้ากับระบบงานของสานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
แผนพัฒนา
1. จัดโครงการทาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นระบบ

ผูร้ ับผิดชอบ
- คณะกรรมการ

งปม./ระยะเวลาดาเนินการ
ปี พ.ศ. 2555 - 2558

ประจาสานัก ฯ
- ผูอ้ านวยการ
- รองผูอ้ านวยการ
- หน.สน.ผอ.
ปี พ.ศ. 2555 - 2558

ผู้กากับตัวบ่ งชี้

: นายมนตรี รัตนวิจติ ร โทร 0-2665-3777 ต่ อ 6300
(ผู้อานวยการสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ผู้จดั เก็บข้ อมูล/รายงาน

: นางสาวรพีพร จักษุบท โทร 0-2665-3777 ต่ อ 6406-8
(เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

