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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
ตวับ่งช้ีที ่1.1  :  กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ. 1.1) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

8 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน  8  ขอ้ ดงัน้ี (ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
        1. มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญติัสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

โดยจดัท าแผนกลยทุธ์หน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั (สสท. 1.1-1-01, สสท. 1.1-1-02) 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านัก (สสท. 1.1-1-03) และเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญา ปณิธานตลอดจน
สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.551 -2565)  แผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) (สสท. 1.1-1-04, สสท. 1.1-1-05, สสท. 1.1-1-06, สสท. 1.1-1-
07,           สสท. 1.1-1-08, สสท. 1.1-1-09) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

              จัดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร (สสท. 1.1-2-01) มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ต่อคณะกรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท. 1.1-2-02) 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจ าปีเพือ่สนบัสนุนพนัธกิจ 4 ดา้น  คือ ดา้นการเรียนการ

สอน การวจิยั   การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
โดยส านกัจดัท า Strategic map และ Balance scorecard  พร้อมกบัวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนกลยทุธ์กบั

แผนปฏิบติัการประจ าปี (สสท. 1.1-3-01, สสท. 1.1-3-02, สสท. 1.1-3-03) 
      4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

โดย สสท. จดัการประชุมช้ีแจงใหผู้ป้ฏิบติังานร่วมกนัจดัท าตวับ่งช้ีมีตวับ่งช้ี ของแผนปฏิบติัการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี (สสท. 1.1-4-01) 
      5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พนัธกิจ 

โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบถว้น  (สสท. 1.1-5-01) 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัการประจ าปี ปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 
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โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการ ปีละ 2 คร้ัง (สสท. 1.1-6-01, สสท. 1.1-6-
02)     มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการต่อคณะกรรมการบริหารส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน  
(สสท. 1.1-6-03) 
      7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
              โดยน าผลการประเมินรายงานผลต่อผูบ้ริหาร (สสท. 1.1-7-01) 
      8. มีการน าผลการด าเนินงานเสนอต่อท่ีประชุมผูบ้ริหารส านักฯ เพ่ือพิจารณาและน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

โดยน าขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบติัการประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (สสท. 1.1-8-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

    
ผล คะแนน 

ต ่ากว่าเป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
4 8 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท. 1.1-1-01 การใหค้วามเห็นชอบผงัยทุธศาสตร์ มทร.พระนคร 
สสท. 1.1-1-02 เอกสาร “การวางแผนยทุธศาสตร์ สู่การปฏิบติั” 
สสท. 1.1-1-03 รายงานการประชุมการจดัท าแผนกลยทุธ์ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-1-04 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์) กลวธีิ/มาตรการ โครงการ 
สสท. 1.1-1-05 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2553-2565) 
สสท. 1.1-1-06 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
สสท. 1.1-1-07 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2556-2561) 
สสท. 1.1-1-08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ระยะยาว (พ.ศ.2561-2565) 
สสท. 1.1-2-01 บนัทึกเร่ืองการถ่ายทอดแผนการปฏิบติัราชการประจ าปีและแผนยทุธศาสตร์ส านกั 
สสท. 1.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนคร้ังท่ี 1/2558 
สสท. 1.1-3-01 แผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map) (Balance Scorecard) ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-3-02 ผงัยทุธศาสตร์ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-3-03 แผนปฏิบติังาน ปีงบประมาณ 2557, 2558 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-4-01 รายงานการประชุมการก าหนดตวับ่งช้ีของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-5-01 รายงานผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สสท. 1.1-6-01 บนัทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รอบ 6 เดือน 
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สสท. 1.1-6-02 บนัทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ รอบ 12 เดือน 
สสท. 1.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 1.1-7-01 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 
สสท. 1.1-8-01 น าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ มาปรับปรุงการจดัท าแผนปฏิบติัราชการปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 
 
 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์  
2. มีการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีชดัเจน 
3. มีผงัยทุธศาสตร์ การพฒันา ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตารางแผนปฏิบติังานประจ าปี ท่ีชดัเจน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อบรมผูบ้ริหารทุกระดบั เร่ืองแผนยทุธศาสตร์ และการใชเ้ทคโนโลยกีารบริหารงาน 
 

  

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. อบรม พฒันาบุคลากร เร่ืองการจดัท าแผนฯ  

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

ปีการศึกษา 2558-2561 

แผนพฒันา 
1. พฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ และ  
    แผนปฏิบัติราชการ 

ปีการศึกษา 2558-2561 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  :  นายมนตรี รัตนวิจิตร โทร  0-2282-9009   

     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

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

     (หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ) 
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องค์ประกอบที ่2  การผลติบัณฑิต 
 
ตวับ่งช้ีที ่2.1 :   ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
 

มีการด าเนินการครบ 
5 ขอ้ ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน)   
   1. มีระบบและกลไกการน าเสนอหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง ตามแนวปฏิบัติท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   

งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานท่ี
ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยปฏิบัติหน้าท่ี จดัท าระบบกลไก ก ากับ ควบคุม การบริหารจดัการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรให้ความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ นวตักรรม ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี 

1.1 ระบบกลไกการจดัท าหลกัสูตร (สสท.2.1-1-01) 
1.2 ขั้นตอนการน าเสนอหลกัสูตรใหม่/ปรับปรุง (สสท.2.1-1-02) 
1.3 เก็บรวบรวมและจดัท าสรุป ทุกหลกัสูตรท่ีด าเนินการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรวมทั้ งเผยแพร่

หลกัสูตรทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั และเวบ็ไซตข์องส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สสท.2.1-1-03)   
1.4 มีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร ก่อนน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ

รับทราบการเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร (สสท.2.1-1-04) 
คณะกรรมการสภาวชิาการ (สสท.2.1-1-05) และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  (สสท.2.1-1-06)  ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวมี
ทั้งคณาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งในทุกสาขาวิชาและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางดา้นวชิาการ   

1.5 ในปีการศึกษา 2557  มีหลกัสูตรใหม่ จ านวน 2 หลกัสูตร หลกัสูตรปรับปรุง จ านวน 1 หลกัสูตร และหลกัสูตร
ปรับปรุงเลก็นอ้ย จ านวน 24 หลกัสูตร (สสท.2.1-1-07) 
   2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตร ตามแนวปฏิบติัท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.1   ขั้นตอนการปิดหลกัสูตร (สสท.2.1-2-01) 
 2.2   ในปีการศึกษา 2557 มีหลกัสูตรท่ีขอปิด จ านวน 4 หลกัสูตร (สสท.2.1-2-02) 
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   3.  มีระบบกลไก การก ากบัการจดัการเรียนการสอน และการติดตาม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) 
 3.1  งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มวิชาการ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดจ้ดัท าระบบ
กลไก การก ากบัการจดัการเรียนการสอน และการติดตาม รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 3/4) รายงาน 
ผลการด าเนินการของรายวชิา/ ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5/6) และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) (สสท.
2.1-3-01) 
 3.2   ก ากับติดตาม รายละเอียดของรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 3/4) โดยให้คณะด าเนินการจัดท าใน
รูปแบบ File.pdf  พร้อมรายงานสรุปทุกรายวชิา ก่อนเปิดภาคการศึกษาอยา่งนอ้ย 15 วนั (สสท.2.1-3-02) 
 3.3   ก ากับติดตาม รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา/ ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5/6)  โดยให้คณะ
ด าเนินการจดัท าในรูป แบบ File.pdf พร้อมรายงานสรุปทุกรายวชิา ภายใน 30 วนัหลงัปิดภาคการศึกษา (สสท.2.1-3-03) 
  3.4  ก ากบัติดตาม รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) โดยใหค้ณะด าเนินการจดัท าเป็นรูปเล่ม ส่งมายงั 
สสท. ภายใน 60 วนัหลงัจากส้ินสุดปีการศึกษา เพ่ือ สสท. จะด าเนินการรวบรวมเสนอให้มหาวิทยาลยั สภาวิชาการ และ 
สภามหาวทิยาลยั รับทราบต่อไป  
   4. ทุกหลกัสูตรท่ีมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับหลกัสูตรวชิาชีพตอ้งไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1 หลกัสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 มีทั้ งส้ิน 54 หลกัสูตร (สสท.2.1-4-01) ซ่ึงหลกัสูตรท่ี

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีจ านวน 52 
หลกัสูตร และหลกัสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา แต่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มีจ านวน 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่  

 4.1.1  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) ของคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไดจ้ดัท าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เพ่ือเปิดรับนักศึกษาแทน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ทั้ งน้ี นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาครบตาม
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เรียบร้อยแลว้ และไม่มีนกัศึกษาตกคา้ง ซ่ึงอยูร่ะหวา่งคณะ
ด าเนินการแจง้ปิดหลกัสูตร (สสท.2.1-4-02) 

 4.1.2  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 
2550) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เน่ืองจากคณะไดจ้ดัท าหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ) เพ่ือเปิดรับนกัศึกษาแทน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 (สสท.2.1-4-03) 
        4.2  หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีได้รับการรับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองค์กร
วชิาชีพ มีจ านวน 12 หลกัสูตร ซ่ึงเป็นหลกัสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (สสท.2.1-4.04) 
   5. มีการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลการประเมิน โดยน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดการวางแผน 

การประเมินหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและสามารถน าผลการประเมินไปใชไ้ดจ้ริง 
 5.1 งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดด้ าเนินการ
ติดตามและประเมินผลหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดท้ าการส ารวจ เพื่อน ามาปรับปรุง/พฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน (สสท.2.1-5-01) 
 5.2 แจง้ผลการวเิคราะห์ใหก้บัคณะ เพ่ือใหค้ณะด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ (สสท.2.1-5-02) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 5 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.1-1-01 ระบบกลไก การจดัท าหลกัสูตร 
สสท.2.1-1-02 ขั้นตอนการน าเสนอหลกัสูตรใหม่ / ปรับปรุง 
สสท.2.1-1-03 หลกัสูตรท่ีเปิดรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.1-1-04 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร 
สสท.2.1-1-05 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวชิาการ 
สสท.2.1-1-06 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
สสท.2.1-1-07 หลกัสูตรท่ีด าเนินการ ปีการศึกษา 2557 

สสท.2.1-2-01 ขั้นตอนการปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-2-02 รายงานแจง้การปิดหลกัสูตร ปีการศึกษา 2557 

สสท.2.1-3-01 ขั้นตอนการบริหารจดัการหลกัสูตรตามกรอบ TQF 
สสท.2.1-3-02 หนงัสือก ากบัติดตามการจดัท ารายงาน มคอ. 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/57 และ 2/57 
สสท.2.1-3-03 หนงัสือก ากบัติดตามการจดัท ารายงาน มคอ. 5 ภาคการศึกษาท่ี 1/57 และ 2/57 

สสท.2.1-4-01 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2557 
สสท.2.1-4-02 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 4/2558 อนุมติัปริญญาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1/2557  
สสท.2.1-4-03 หนังสือ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
สสท.2.1-4-04 รายช่ือหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์รวชิาชีพ 

สสท.2.1-5-01 รายงานผลการประเมินโครงการติดตามและประเมินผลหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
สสท.2.1-5-02 ขอ้เสนอแนะและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลกัสูตรของคณะ 

 
จุดเด่น 
 -  หลกัสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั เป็นหลกัสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- หลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรับปรุงได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุกหลกัสูตร 
 -  มีระบบและกลไกการน าเสนอหลกัสูตรใหม่และปรับปรุง และก ากับ ควลคุม ติดตาม การบริหารจัดการ
หลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด   
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จุดที่ควรพัฒนา 
  สร้างบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์และประเมินหลกัสูตรโดยตรง  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 

2557 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนพฒันา 
1. โครงการสมัมนา เร่ือง การวดัและประเมินผลหลกัสูตร 
2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
และการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
3. ส่งเสริมบุคลากรเขา้ร่วมอบรม/ศึกษาต่อในดา้นการวเิคราะห์
และประเมินผล 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร   (CEO) 
- รองอ ธิการบ ดี ฝ่ าย
วชิาการฯ 
-  รองผูอ้  านวยการ 
ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 

 
2559 
2559 

 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  อาจารย์ธิดารัตน์   นาคเกีย้ว โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 
     (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กลุ่มวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน  :  นางสาวรุ่งฤด ี  พรสกลุเลศิชัย   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6403 
     (ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กลุ่มวชิาการ) 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.2 :   ระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอน   
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  
ผลการด าเนินงาน :   ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน  5 ขอ้ ดงัน้ี  

  1.   มีระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอน ตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   
             โดย มีระบบและกลไกสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงัน้ี 
         - มีก าหนดในประมวลรายวิชา (Course Syllabus) มีความยืดหยุน่และหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน เน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทกัษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
ผูส้อนมีบทบาทในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง ช้ีแนะแหล่งขอ้มูลจดัการเรียนการสอนและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรู้ในทุกรายวิชา และทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยพิจารณาจากคู่มือการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีใชเ้ป็นแนวทางจดัการเรียนการสอน 
(สสท.2.2-1-01) และขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (สสท.2.2-1-02) 
                        - จดัท าตารางปฏิบติังาน ประจ าปีการศึกษา 2557 (สสท.2.2–1-03) ท่ีส่งเสริมพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั    

 2.   มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
          โดย  มีโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาอาจารยผ์ูส้อน อาทิ โครงการพฒันา

อาจารยโ์ดยใช ้Social Media จดัการเรียนรู้ และศึกษาดูงานดา้นการน าส่ือสังคมออนไลน์มาจดัการเรียนการสอน   โครงการ
พฒันาอาจารยด์า้นการจดัการเรียนแบบบูรณาการเน้ือหาในหลกัสูตร  และแจง้อาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการ  โดยพิจารณาจากเล่ม
รายงานการประเมินโครงการ (สสท.2.2-2—01) 
             3.  มีการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหน่วยงานภายนอกเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
                      โดย จดัท าหนงัสือเชิญผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ประสบการณ์ทางวชิาการมาเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ใน
โครงการโครงการพฒันาอาจารยโ์ดยใช ้Social Media จดัการเรียนรู้ และศึกษาดูงานดา้นการน า 
ส่ือสงัคมออนไลน์มาจดัการเรียนการสอน และ โครงการพฒันาอาจารยด์า้นการจดัการเรียนแบบบูรณาการเน้ือหาในหลกัสูตร 
(สสท.2.2-3-01) 
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           4   มีกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
          โดย จดัท าแผนการจดัการความรู้เร่ือง โครงการพฒันาอาจารยโ์ดยใช ้Social Media จดัการเรียนรู้ และศึกษาดู

งานดา้นการน าส่ือสังคมออนไลน์มาจดัการเรียนการสอน  โครงการพฒันาอาจารยด์า้นการจดัการเรียนแบบบูรณาการเน้ือหา
ในหลกัสูตร (สสท.2.2-4-01) มีการประชุมเตรียมความก่อนด าเนินการ (สสท.2.2-4-02) และด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
จดัการความรู้ (สสท.2.2-4-03) หลงัส้ินสุดการจดักิจกรรมไดร้ายงานผลการด าเนินการในท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินการ 
(สสท.2.2-4-04) ไดมี้การเก็บขอ้มูลเอกสารประกอบการบรรยายไวใ้นระบบฐานขอ้มูลคลงัความรู้ของส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน (สสท.2.2-4-05) 

  5.  มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ   
         โดย มีการแจกแบบสอบถามประเมินโครงการให้กับผูเ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และ

รวบรวมแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์สรุปรายงานการประเมินผลโครงการ (สสท.2.2-2-01) 
มีการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน (สสท.2.2-05-01) และสรุปผลการติดตามการ
น าความรู้ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน อาทิ  ผลการติดตามโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และโครงการสมัมนาอาจารยท่ี์ปรึกษากบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน(สสท.2.2-05-02) 
 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4 5 ขอ้ 5 

 
รายการหลกัฐาน  
สสท. 2.2-1-01 คู่มือการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สสท. 2.2-1-02 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สสท. 2.2-1-03 ตารางปฏิบติังาน ประจ าปีการศึกษา 2556 
สสท.2.2-2-01 รายงานผลการประเมินโครงการ 
สสท. 2.2-3-01 สรุปการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการเขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2557 
สสท. 2.2-4-01 แผนการจดัการความรู้โครงการสมัมนา 
สสท. 2.2-4-02 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินการ 
สสท. 2.2-4-03 สรุปผลการจดัการความรู้โครงการสมัมนา 
สสท. 2.2-4-04 รายงานการประชุมผลการด าเนินโครงการ 
สสท. 2.2-4-05 คลงัความรู้บนเวบ็ไซตข์องส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท. 2.2-5-01 บนัทึกการติดตามการน าทกัษะความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สสท. 2.2-5-02 สรุปรายงานการติดตามการน าความรู้ทกัษะไปใชป้ระโยชนใ์นการจดัการเรียนการสอน 

 



52 
 

 :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน    
 

จุดแข็ง 
  - ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
และส่งเสริมใหจ้ดัท าวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
 
จุดทีค่วรพฒันา  
         ---- 

แนวทางแก้ไข สนบัสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 
 ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. โครงการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 
ในงานวชิาการ 

2. โครงการจดัท าหลกัสูตรรายวชิา 

    
รอง ผอ.สสท. 
(กลุ่มวชิาการ) 

 
ปีงบประมาณ 

2559 

แผนพฒันา 
1. จดัท าคู่มือการบูรณาการพนัธกิจ 
2. การถ่ายทอดใหค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอน วธีิการ    
   และแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการ 
   บูรณาการตามพนัธกิจ 

 
รอง ผอ.สสท. 
(กลุ่มวชิาการ) 

 
ปีการศึกษา 
2558 – 2560 

 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี              :  นางธิดารัตน์  นาคเกีย้ว         โทร  02-282-9009 ต่อ 6400 
                                         (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน        :   นางณิชกมล   ยมนา            โทร  02- 282-9009 ต่อ 6402 
        (หัวหน้างานส่งเสริมและพฒันาวชิาการ)     
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ตวับ่งช้ี 2.3   :   การพฒันามหาวทิยาลยัสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน  :  ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   
          1.  มีการจดัท าแผนการจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัและประชาสมัพนัธ์ให้
บุคลากรทราบ  
         โดยศูนยก์ารจดัการความรู้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธ์ศาสตร์และบริหารจดัการ
ความรู้ในองค์กร  (สสท 2.3-1-01 , สสท 2.3-1-02)  เพื่อจดัท าแผนการจัดการความรู้ (สสท 2.3 -1-03)  ให้สอดคลอ้งกับ
ประเด็นยทุธศาสตร์และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตวับ่งช้ีของ สกอ. /ก.พ.ร./ สมศ. ตลอดจน
ได้น าเอาปัญหาอุปสรรคท่ีพบ ตลอดจนขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพ  มาพิจารณาเพื่อ
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจดัการความรู้ไวเ้สนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมติั และจดัส่งแผนฯ ดงักล่าวให้คณะ/
หน่วยงานภายใน (สสท 2.3-1-04) และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของศูนยก์ารจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  (สสท 2.3-1-05) 
         2.  มีการส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้ภายในองคก์รเพ่ือขบัเคล่ือนสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้   
          โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจ้ดัตั้งศูนยก์ารจดัการความรู้เป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองค์กร (สสท 2.3-1-01) และมีการ
ประชุมเพ่ือก ากบั ติดตาม แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงานทุกไตรมาส (สสท 2.3-2-01)  เพ่ือส่งเสริม ผลกัดนั 
ก ากบัและติดตามให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ  โดยมีคู่มือขั้นตอนการท างาน (สสท. 2.3-2-
02)  และใชช่้องทางท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดี  กิจกรรมชุมชนนกั
ปฏิบติั การสร้างแรงจูงใจและยกยอ่งชมเชย (สสท 2.3-2-03 , สสท 2.3-2-04)  และการสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกในการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ร่วมกนั  โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายการจดัการ
ความรู้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  (สสท. 2.3-2-05 , สสท. 2.3-2-
06 และ สสท. 2.3-2-07) ตลอดจนติดตามประสานงาน ถ่ายทอดความรู้เพ่ือสนบัสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานการจดัการ
ความรู้ของคณะ/หน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ (สสท 2.3-2-08)   
         3.  มีการรวบรวมองคค์วามรู้ต่าง ๆ เพ่ือจดัท าเป็นคลงัความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นฐาน   
                           โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร/คณะ/หน่วยงาน จดัท าทะเบียนความรู้/คลงัความรู้รวบรวม
องคค์วามรู้ไวบ้นเวบ็ไซต ์KM เพ่ือเผยแพร่และใหส้ะดวกต่อการคน้หา  (สสท. 2.3-3-01) 
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           4.  มีการพฒันารูปแบบขอ้มูลสารสนเทศและบริการขอ้มลูสารสนเทศของงานจดัการความรู้   
          โดยศูนยก์ารจัดการความรู้ได้พัฒนาเว็บไซต์ KM  มีการปรับเปล่ียนรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความ
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั เพ่ือให้บริการขอ้มูลสารสนเทศรวดเร็ว  สะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย โดย
รวบรวมองคค์วามรู้ไวใ้นคลงัความรู้บนเวบ็ไซต ์KM  มีช่องทางการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่น  Website  KM  ,  Web 
Blog  ,  RMUTP  CoP Web Blog  , Facebook  ฯลฯ  ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรม KM และบริการขอ้มูลสารสนเทศผา่นเวบ็ไซต์
ของศูนยก์ารจดัการความรู้และเวบ็ไซตข์อง คณะ/หน่วยงาน  (สสท. 2.3-4-01) 
          5.  มีการสรุปประเมินผลความส าเร็จของแผนการจดัการความรู้และน าผลไปใชใ้นการพฒันาเพื่อจดัท า
แผนการจดัการความรู้ในปีต่อไป   
         โดยศูนยก์ารจดัการความรู้ไดจ้ดัท ารายงานประเมินผลเป้าหมายและแผนการจดัการความรู้ น าเสนอ
มหาวทิยาลยั และน าไปใชใ้นการพิจารณาจดัท าแผนการจดัการความรู้ในปีงบประมาณต่อไป (สสท. 2.3-5-01 และ 2.3-5-02) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากว่าเป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 ขอ้ 5 
 
 
รายการหลกัฐาน  
สสท. 2.3-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร ยทุธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สสท. 2.3-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  คร้ังท่ี 4/2556  เม่ือวนัท่ี 24  กนัยายน2556 และ คร้ังท่ี 4/2557 
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

สสท. 2.3-1-03 วสิยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ นโยบาย  เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์  วตัถุประสงค ์ และมาตรการ แผนการ
จดัการความรู้ ศูนยก์ารจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- 2558 

สสท. 2.3-1-04 บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0581.25/251 ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2557 เร่ือง ส่งแผนการจด้การความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และบนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0581.25/292  ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง ส่ง
แผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สสท. 2.3-1-05 แผนการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เขา้ถึงไดจ้าก  
http://webkm.rmutp.ac.th/km/   

สสท. 2.3-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 

สสท. 2.3-2-02 คู่มือขั้นตอนการท างานการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท. 2.3-2-03 กิจกรรม KM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558  เขา้ถึงไดจ้าก  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://webkm.rmutp.ac.th/km
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สสท. 2.3-2-04 

 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร HAPPY  BRAIN  เขา้ถึงไดจ้าก                     
http://webkm.rmutp.ac.th/km/happy-brain/ 

สสท. 2.3-2-05 ขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบนัการพลศึกษา
และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

สสท. 2.3-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี               
ราชมงคล สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ปีการศึกษา 2557 

สสท. 2.3-2-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติั เร่ือง โครงการประชุมสมัมนา
เครือข่ายการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ คร้ังท่ี  8  “การบูรณาการการจดัการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” งบประมาณ 
ประจ าปี 2558  ศูนยก์ารจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สสท. 2.3-2-08 การถ่ายทอดแนวทางการปฏิบติังานการจดัการความรู้ใหก้บัผูรั้บผดิชอบงานการจดัการความรู้ของคณะ/
หน่วยงานสนบัสนุนผา่นช่องทางต่าง ๆ 
 
รายการหลกัฐานต่อ 

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

สสท. 2.3-4-01 เวบ็ไซตศู์นยก์ารจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
(http://webkm.rmutp.ac.th/km/)  และเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน 

สสท. 2.3-5-01 บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0581.25/230 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เร่ือง รายงานการประเมินผลเป้าหมาย
และแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สสท. 2.3-5-02 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
จุดเด่น 
            จดัการความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลกัฐานต่อ 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
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จุดทีค่วรพฒันา 
            ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- โครงการการบริหารจดัการความรู้สู่ 
  การปฏิบติั 
 
 
- กิจกรรมการจดัการความรู้ 

 
- คณะกรรมการ  จดัท า
ยทุธศาสตร์และบริหาร
จดัการความรู้ใน
องคก์ร 
- ศูนยก์ารจดัการ
ความรู้ 

 
ปีงบประมาณ 2559 

 
 
 

ปีการศึกษา 2558 
 

 
 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี    :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข  โทร  0-2665-3884  

     (ผู้อ านวยการศูนย์การจดัการความรู้) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน    :  นายสุนทร  เหรียญจ้ือ     โทร  0-2665-3885  
     (หัวหน้างานวชิาการและสารสนเทศ) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.4  : ระบบกลไกการคดัเลือกนกัศึกษา 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.   มีระบบกลไกการคดัเลือกนกัศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบติั 
  2.   มีแผนการรับนกัศึกษาท่ีผา่นการพิจารณาของคณะ 
  3.   มีการด าเนินงานตามแผนการปฎิบติังานการสอบ 
  4.   มีการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคดัเลือกนกัศึกษา 
  5.   มีการสรุปจ านวนนกัศึกษาท่ีรับไวก้บัแผน 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

ผลการด าเนินการ 
1. จดัท าระบบกลไกการคดัเลือกนกัศึกษา ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนการรับนกัศึกษา (สสท.2.4-1-01) 
2. น าแผนรับนกัศึกษาท่ีไดม้าจากการสรุปของคณะต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ ท่ีทุกคณะมาร่วมประชุมกนั 

                                   ในเร่ืองของคุณสมบติั  คุณวฒิุและจ านวนของนกัศึกษาท่ีจะรับในแต่ละปีการศึกษา  และสรุปออกมา 
     เป็นแผนรับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.4-2-01) 
    จดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกเป็นการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ     
    ใหก้บัคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (สสท.2.4-2-02) 
3. จดัท าแผนการปฏิบติังานการสอบ โดยไดก้ าหนด วนั เวลา ท่ีจะด าเนินออกมาเป็นตารางการ 
    ปฏิบติังานการสอบ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานการสอบ (สสท.2.4-3-01) 
4. มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการคดัเลือกนกัศึกษา โดยการจดัท าปฏิทินการสอบ 
    คดัเลือกในแต่ ละปี  (สสท.2.4-4-01) พร้อมจดัท าระเบียบการสอบคดัเลือกระบุรายละเอียดของการ 
    รับนกัศึกษา   (สสท.2.4-4-02) 
5. สรุปจ านวนนกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือกตามกลไกการคดัเลือกทุกประเภทเปรียบเทียบกบัแผนการรับ 

                                   เสนอผูบ้ริหาร  (สสท.2.4-5-01) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้า 
หมาย 
(ขอ้) 

 

12 เดือน 
(1 สค. 57-31 กค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 
12 เดือน 

 
     

ผล คะแนน ต ่ากวา่ เท่ากบั สูงกวา่ 

4 5 5 เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สสท. 2.4-1-01 มีขั้นตอนการรับนกัศึกษา (Flow Chart) 
สสท. 2.4-2-01 แผนการรับนกัศึกษา 
สสท. 2.4-2-02 มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 
สสท. 2.4-3-01 มีตารางการปฏิบติังานการสอบ 
สสท. 2.4-3-02 มีผลการสอบ ขอ้เขียน สมัภาษณ์ และผูส้อบได ้
สสท. 2.4-4-01 มีปฏิทินการสอบคดัเลือก 
สสท. 2.4-4-02 มีระเบียบการสอบคดัเลือก 
สสท. 2.4-5-01 สถิติจ านวนนกัศึกษาสมคัรและรับไว ้

 
จุดแข็ง 

1. มีขั้นตอน การปฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังานสอบ 
2. มีคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 

 
จุดทีค่วรพฒันา 
 ควรมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้งปี  เพ่ือเป็นการแจง้ขอ้มูลใหผู้ส้นใจไดท้ราบรายละเอียด 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2557 
 

แนวทางแกไ้ข สนบัสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตราฐาน 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1.  ระบบรับสมคัรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2 . การประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซต ์

 
 

รอง ผอ.สสท. 
กลุ่มทะเบียน 

และประมวลผล 

 
ปี  พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.2560 

แผนพฒันา 
1.  ปรับปรุงระบบรับสมคัรใหเ้ป็นระบบ    
     เดียวกบัระบบทะเบียนของมหาวทิยาลยั 
2.  ปรับปรุงหนา้เวป็ใหเ้ขา้ถึงง่ายและสะดวก 
     ต่อกาารใชง้าน 
 

 
ปี  พ.ศ.2556 – ปี พ.ศ.2560 

 
                                                           ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี        :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์  โทร. 02-282-9009 ต่อ 6301 
                                               (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานเบียน) 
                                                           ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน    :  นางสาวกมลภัทร  นวานุช   โทร. 02-282-9009  ต่อ 6305 
                        (หัวหน้างานทะเบียนสายที่ ๑) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.5  :   กระบวนการด าเนินงานระบบทะเบียนภายในมหาวทิยาลยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีความส าคญั
ยิ่งของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงมีภารกิจหลกัตั้งแต่การรับนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ  จนกระทัง่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา   การด าเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย  า ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร  
ฐานขอ้มูลนักศึกษา  ฐานขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา  โดยด าเนินการภายในระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  
ประกาศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ดงันั้นส านัก
ส่งเสริมฯ          จึงมีนโยบายให้อาจารย์ผู ้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการ ส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษา ผ่านเวบ็ไซด์ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของระบบทะเบียน ส านกัส่งเสริมฯ    

เกณฑ์มาตรฐาน :  
         ปฏิทินการส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2557 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
         รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ผา่นเวบ็ไซด ์
            ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ (TQF) 
      ส าหรับอาจารย ์
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ (TQF) 
  

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 

1 ขอ้ 
 

2 ขอ้ 
 

3 ขอ้ 
 

4 ขอ้ 
 

5 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. มีปฏิทินการส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2557 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สสท.2.5-1-01) 
2. มีรายงานการประเมินผลโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ผา่นเวบ็

ไซด ์ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน(สสท.2.5-2-01) 
3. มีคู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ (TQF)  

ส าหรับอาจารย ์(สสท.2.5-3-01) 
4. มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (สสท.2.5-4-01) 
5. มีกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (สสท.2.5-5-01) 
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6. มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ (TQF) (สสท.2.5-6-01) 
 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(สค.57 –ก.ค.58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

    
ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 ขอ้ 5 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.5-1-01  ปฏิทินการส่ง มคอ. ปีการศึกษา 2557 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.2.5-2-01 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษา 

(TQF) ผา่นเวบ็ไซด ์ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.2.5-3-01 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

แห่งชาติ (TQF)  ส าหรับอาจารย ์
สสท.2.5-4-01 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สสท.2.5-5-01 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
สสท.2.5-6-01 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ (TQF) 
จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบงานทะเบียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
2. คณะใหค้วามร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอดุมศึกษา (TQF) ผา่นเวบ็ไซด ์ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
3. หวัหนา้สาขา  อาจารยผ์ูส้อน  หวัหนา้งานหลกัสูตร และ บุคลากรสายสนบัสนุน  ใหค้วามส าคญักบัการอบรม 

 การส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ผา่นเวบ็ไซด ์ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  

                 4.    สร้างความคล่องตวัในการจัดท ารายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) ให้กบัหวัหนา้สาขา   
                   อาจารยผ์ูส้อน  หวัหนา้งานหลกัสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณท่ีไดรั้บในการจดัโครงการของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เก่ียวกบัการปรับปรุงระบบ  

ควรไดรั้บมากกวา่น้ี เพ่ือท่ีจะสามารถจดั โครงการใหก้บับุคลากรในการดูงาน ณ มหาวทิยาลยั ชั้นน าท่ีใชร้ะบบ
ทะเบียน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่าย  

2. ควรไดรั้บงบประมาณในการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบียน ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม   (เสริมจุดเด่น) 
1.สร้างความคล่องตวัในการส่งค่าระดบัคะแนนให้กบั  
   อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คณะใหค้วามร่วมมือในการส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการ
อบรม 

 
 
- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และ 
ประมวลผล 
 
    
  

 
ปีการศึกษา 2556 

แผนพฒันา 
1.  พฒันาระบบการท างานใหก้บับุคลากร 
2. พฒันาโปรแกรมระบบทะเบียน 

 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301 
     (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางภัครัตน์  เช้ือนเคนทร์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6409                                
                                        (หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา ) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.6  :   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบงานทะเบียน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  ระบบงานทะเบียนเป็นภาระงานท่ีส าคญัท่ีสุดของมหาวิทยาลยั และการท่ีจะน าภารกิจของส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนเขา้สู่ระดบัความส าเร็จไดน้ั้น โดยการลดขั้นตอนการท างาน หรือการลดขั้นตอนการให้บริการ  การ
ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ดงันั้นส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดพ้ฒันาระบบการให้บริการของระบบงานทะเบียน ดว้ย
การจดัศูนยบ์ริการแบบเบ็จเสร็จ (One Stop Serviec) ให้แก่นกัศึกษาปัจจุบนั  ผูส้ าเร็จการศึกษา และบุคคลท่ีขอรับบริการ เกิด
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบุคลากร    

เกณฑ์มาตรฐาน :  
 
         มีตารางการปฏิบติังานของ หอ้งบริการ (One Stop Serviec)    
         มีปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 มีระเบียบ  ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 มีขั้นตอนการขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา 
 มีแบบค าร้องการขอเอกสารการศึกษา 

         มีการประเมินผลการใหบ้ริการ  

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. มีตารางการปฏิบติังานของ หอ้งบริการ (One Stop Serviec)   (สสท.2.6-1-01) 
2. มีปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.6-2-01) 
3. มีระเบียบ  ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สสท.2.6-3-01) 
4. มีขั้นตอนการขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา (สสท.2.6-4-01) 
5. มีแบบค าร้องการขอเอกสารการศึกษา (สสท.2.6.5.1) 
6. มีการประเมินผลการใหบ้ริการ (สสท.2.6-6-01) 

 
 
 
 
 
 



63 
 

 :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน    
 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(สค.57 –ก.ค.58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

9 เดือน งปม. 57 
(1 ตค.57-31 พค. 58) 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 ขอ้ 5 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน  

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.6-1-01  ตารางการปฏิบติังานของ หอ้งบริการ (One Stop Serviec)    
สสท.2.6-2-01 ปฏิทินการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.6-3-01 ระเบียบ  ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการจดัการศึกษา ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.6-4-01 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคญัทางการศึกษา 
สสท.2.6-5-01 แบบค าร้องการขอเอกสารการศึกษา 
สสท.2.6-6-01 การประเมินผลการใหบ้ริการ 

 
จุดแข็ง 

4. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบการใหบ้ริการงานทะเบียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
5. มีมาตรฐานการใหบ้ริการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
6. ไดรั้บความพึงพอใจจากผูรั้บบริการ 
7. เพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา ประชาชนสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา 
         1   เขียนค าร้องผา่นทางอินเทอร์เน็ต ช าระเงินผา่นธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ และน ามายืน่รับเอกสารท่ี   
                  หอ้ง Onestop Service 
         2    สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัมหาวทิยาลยัในสายตาของนกัศึกษาและประชาชน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  

ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม   (เสริมจุดเด่น) 
1. เป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 
2. ท าให้เกิดความคล่องตวัในการท างาน 

- รอง ผอ.สสท. กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 
 
    
  

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
1  บริหารฐานความรู้ใหส้ามารถขยายบริการผา่นอินเทอร์เน็ต 
 

 

 
 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301 
     (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางภัครัตน์  เช้ือนเคนทร์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6409 
              (หัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา ) 
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ตวับ่งช้ี   2.7  ระดบัความส าเร็จของความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลระบบงานทะเบียน  

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5  ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงาน  5  ขอ้ ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน)  
            1.  มีแผนการปฏิบติังานและขั้นตอนการท างาน (มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลระบบงานทะเบียน) 
                    โดยจดัท าระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-1-01) และ 
มีแผนการปฏิบติังานและขั้นตอนการท างาน (สสท. 2.7-1-02)  เพ่ือความสะดวกในการท างาน  กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่อยูส่ามารถ
ท างานทดแทนกนัได ้ เพ่ือไม่ใหติ้ดขดั 
            2. มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัระบบงานทะเบียน 

     โดยมีการแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ี ดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-2-01)  เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากข้ึน 
            3. มีการส ารองขอ้มูล (Backup Data) 

     โดยมีการส ารองขอ้มูลทุกวนัศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  เพ่ือไวใ้ชใ้นกรณีท่ีขอ้มูลสูญหาย เกิดไฟฟ้าขดัขอ้งและ
สามารถน าขอ้มูลกูคื้นกลบัมาใชง้านใหคื้นสู่สภาวะการท างานปกติ (สสท. 2.7-3-01) 
            4. มีการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบงานทะเบียนแต่ละระดบั 

     โดยมีการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านของระบบงานทะเบียน (สสท. 2.7-4-01)  เพ่ือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดในการจดัท าขอ้มูลของ
นกัศึกษา โดยแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัอยา่งชดัเจน 
                5. มีแผนการกูข้อ้มูลในกรณีฉุกเฉิน (Recovery Data) 
   โดยมีการจดัท าแผนการกูข้อ้มูลกรณีฉุกเฉิน  (Recovery Data) เพ่ือรองรับในกรณีท่ีระบบเกิดขดัขอ้งและจ าเป็น
จะตอ้งกูคื้นขอ้มูลเพ่ือใหเ้ขา้สู่สภาวะการท างานท่ีปกติ (สสท. 2.7-5-01) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

8 เดือน งปม. 57 
(1 ตค.56-31 พค. 57) 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 5 ข้อ 5 

 

รายการหลกัฐาน  
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สสท. 2.7-1-01 Flow Chart  ระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-1-02 แผนการปฏิบติังานและขั้นตอนการท างาน 
สสท. 2.7-2-01 ค าสัง่แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลความปลอดภยัระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-3-01 การก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านของระบบงานทะเบียน 
สสท. 2.7-5-01 หลกัฐานการส ารองขอ้มูลระบบงานทะเบียน (เทป) 

จุดแข็ง 
1. มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัระบบงานทะเบียน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

มากข้ึน 
2. มีแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการท างาน   เพ่ือความสะดวกในการท างาน กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่

สามารถท างานทดแทนกนัได ้เพ่ือไม่ใหติ้ดขดั 
3. มีการส ารองขอ้มูลทุกวนัศุกร์  เพ่ือป้องกนัปัญหาไฟฟ้าขดัขอ้ง สามารถน าขอ้มูลมาอพัเดทไดท้นัท่วงที 
4. มีการแบ่งสิทธ์ิการใชร้ะบบงานทะเบียนแต่ละระดบัท่ีชดัเจน 

 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ศึกษาเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงทนัสมยัมากข้ึนใหร้ะบบสามารถรองรับการท างานได ้โดยไม่ติดขดั และรวดเร็ว 
2. อพัเกรดระบบงานทะเบียนใหใ้ชง้านกบัซอฟตแ์วร์ใหม่ ๆ  ได ้ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. เพ่ิมสิทธ์ิการใชง้านใหค้ณะสามารถเรียกดูขอ้มูลได้
ดว้ยตนเอง 

2. จดัใหมี้การประชุมทุก ๆ  ปี  เพ่ือแกไ้ขการท างานให้
คล่องตวัมากยิง่ข้ึน 
 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
ปี 2555 - 2558 

แผนพฒันา 
1. ควรมีการจดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุน       

เพื่อพฒันาเทคโนโลยใีหท้นัสมยั 
 

 
ปี 2555 - 2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์       โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ   เจ๊ะแล            โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (นักวชิาการศึกษา) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.8  :   ระบบกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็น    
                           บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 
                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบั  ดูแล  การจดัการเรียนการสอนใน
หลกัสูตรระบบสหกิจศึกษา  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  และนโยบายท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใช ้ มีระบบกลไกพฒันานกัศึกษา  
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพ  มีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 
เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

    1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการดา้นสหกิจศึกษา 
    2. มีการจดักิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
    3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัของ WIL เป็นแนวทางในการพฒันา 
    4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการ 
                พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
    5. มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่ง 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

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

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน 
 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการดา้นสหกิจศึกษา 

โดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีระบบในการผลกัดนัและมีนโยบายสนบัสนุนส่งเสริม    การ
ด าเนินงานดา้นสหกิจศึกษา  โดยไดจ้ดัท าระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายเงินเพ่ือ
การจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ (สสท.2.8-1-01)  จดัท าขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
วชิาชีพ พ.ศ.2553 (สสท.2.8-1–02)  จดัท าคู่มือการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชใ้นงานสหกิจศึกษา 
(สสท.2.8-1–03) และคู่มือสหกิจศึกษา (สสท.2.8-1–04)  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.  และ    ยงัไดจ้ดัท าคู่มือการ
ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ส าหรับสถานประกอบการใชสิ้ทธิลดหยอ่นภาษี  กรณีรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสห
กิจศึกษา  เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพิจารณารับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา (สสท.2.8-1–05)    รวมถึงไดจ้ดัท าฐานขอ้มูล
เก่ียวกบัจ านวนนักศึกษาทั้ งหมดท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และจ านวนสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล       พระนคร  เขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 (สสท.2.8-1–06)  



68 
 

 :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน    
 

ซ่ึงโดยรวมจะเห็นวา่การด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นไปตามระบบขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
(สสท.2.8-1–07)  ซ่ึงมีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการด าเนินงานตลอดจนได้
เสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัมาตรฐาน  กระบวนการ  และการบริหารจดัการสหกิจศึกษา  รวมถึงทกัษะ
การนิเทศสหกิจศึกษา  ให้กบัคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั  ไดมี้ศกัยภาพในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและสามารถท าการ
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ระหว่างวนัท่ี  15 - 17  กรกฎาคม  2558  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา (สสท.2.8-1–08)   

 
 2. มีการจดักิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

โดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ไดจ้ดัโครงการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ  เม่ือ
วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิต้ี กรุงเทพฯ  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจดั      สหกิจ
ศึกษานานาชาติให้มีประสิทธิภาพ  เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัสู่ตลาดระดบันานาชาติ     ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การท างานและวฒันธรรมของประเทศท่ีไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษา  โดยในระยะแรก
มุ่งเนน้ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) (สสท.2.8-2–01)   

 
 3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัของ WIL เป็นแนวทางในการพฒันา 

โดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ไดน้ าหลกัการของหลกัสูตร WIL (Work Integraled Learning)  
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน    เพ่ือพฒันานกัศึกษาให้มีศกัยภาพพร้อมเขา้สู่โลกอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  มีการ
พฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตร เป็นสหกิจศึกษา  ฝึกงาน  และฝึกสอน  โดยในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  จะ
เนน้สหกิจศึกษาเพ่ือสร้างประสบการณ์การท างานท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเรียนใน     สถานประกอบการจริง  
เป็นระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา ( 16 สปัดาห์)  (สสท.2.8-3-01)  และในหลกัสูตร       เทียบโอน  มีแผนการเรียนเพื่อ
สร้างประสบการณ์การท างานใหก้บันกัศึกษา  โดยใหน้กัศึกษาไปฝึกงานใน    สถานประกอบการจริง  เป็นระยะเวลา  
360 ชม.      (สสท.2.8-3-02)  หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต      มีแผนการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู 1  และรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2  เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กบันกัศึกษาในการเป็นครูและการ
สอน     เป็นตน้ (สสท.2.8-3-03)  หลกัสูตรวิศวกรรมบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมบ ารุงรักษา  ร่วมกบับริษทัเซ็นทรัล รี
เทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  และหลกัสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด ร่วมกบับริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (สสท.2.8-3-04)   

 
 4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ด าเนินการจัดโครงการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับสหกิจศึกษา  3  
โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ  จดัเม่ือวนัท่ี  20  มีนาคม 2558  ณ           โรง
แรมนูโว ซิต้ี  กรุงเทพฯ (สสท.2.8-4-01)  โครงการสัมมนาเพื่อการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียม   ความ
พร้อมสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  จดัเม่ือวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมนูโว ซิต้ี  กรุงเทพฯ (สสท.2.8-
4-02)  และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  จดัเม่ือวนัท่ี  15 - 17  
กรกฎาคม  2558  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา (สสท.2.8-4-03)  ซ่ึงทั้ง         3 โครงการไดมี้
การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการดงักล่าว  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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และมีการติดตามผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละคณะต่างๆ (สสท.2.8-4-04)  และการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมและพฒันาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วนัท่ี               10 กุมภาพนัธ์  2558  ณ ห้อง
ประชุมดิเรกฤทธ์ิ ชั้น 2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สสท.2.8-4-05)  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และสรุปน าเสนอมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป  

 
   5. มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่ง 

 
 - 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 4ขอ้ 4 
 
รายการหลกัฐาน 
 
รหัสหลกัฐาน รายการ 
สสท.2.8-1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายเงินเพ่ือการจดัสหกิจศึกษาและการ

ฝึกงานวชิาชีพ 
สสท.2.8-1-02 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ พ.ศ.2553 
สสท.2.8-1-03 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
สสท.2.8-1-04 คู่มือสหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.2.8-1-05 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชนท์างภาษี  ส าหรับสถานประกอบการจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
สสท.2.8-1-06 ฐานขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ  ประจ าปีการศึกษา 2557 
สสท.2.8-1-07 ค าสัง่คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ   
สสท.2.8-1-08 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา   

ระหวา่งวนัท่ี  15 - 17  กรกฎาคม  2558  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
สสท.2.8-2-01 โครงการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนูโว ซิต้ี กรุงเทพฯ 
สสท.2.8-3-01 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจ 
สสท.2.8-3-02 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยเีส้ือผา้  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
สสท.2.8-3-03 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สสท.2.8-3-04 หลกัสูตร WIL  หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต  สาขาวศิวกรรมบ ารุงรักษา  และ 

หลกัสูตรบริหารุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด  ร่วมกบับริษทัเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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สสท.2.8-4-01 รายงานผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ   
วนัท่ี  20  มีนาคม 2558  ณ  โรงแรมนูโว ซิต้ี  กรุงเทพฯ 

สสท.2.8-4-02 รายงานผลการประเมินโครงการสมัมนาเพื่อการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการเตรียมความพร้อม        
สหกิจศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ  วนัท่ี  22  พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมนูโว ซิต้ี  กรุงเทพฯ 

สสท.2.8-4-03 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  วนัท่ี  
15 - 17  กรกฎาคม  2558  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สสท.2.8-4-04 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
สสท.2.8-4-05 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมและพฒันาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์  2558  ณ หอ้งประชุมดิเรกฤทธ์ิ ชั้น 2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
จุดแข็ง 

มีหลกัสูตรท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ  ไดแ้ก่  หลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา  และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา    

การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 
ข้อเสนอแนะ      

ควรมีการพฒันาการเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือในการพฒันาอาจารยข์อง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มากข้ึนและต่อเน่ือง  เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพทั้งใน
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพ่ิม
ประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง  
  

รองผอ.สสท.กลุ่มวชิาการ 

2558 

แผนพฒันา 
1.  พฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี                :   นางธิดารัตน์  นาคเกีย้ว    โทร  0-2282-9009  ต่อ  6400 
                                                (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน         :   นางรวนิันท์   การะเกษ                  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6404 
       (หัวหน้างานสหกจิศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) 
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บ่งช้ีที ่3.1 :  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านกัและผูบ้ริหาร                        

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน  7  ขอ้ ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
          1. กรรมการส านกัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ล่วงหนา้ 

   โดยได้มีการแต่งตั้ งค  าสั่งคณะกรรมการประจ าส านัก (สสท. 3.1-1-01) และมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
(สสท. 3.1-1-02) และมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ (สสท. 3.1 -1-03) 
          2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั    
มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 

   โดยมีการจดัท าวิสัยทศัน์ สสท. และแผนปฏิบัติราชการประจ าส านักฯ ตามหัวข้อ  โดยมีการประชุม
ถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติั พร้อมทั้งน าเผยแพร่สู่ภายในและภายนอกทางเวบ็ไซด์ของส านักฯ   (สสท. 3.1-2-01, สสท. 3.1-2-02, 
สสท. 3.1-2-03)  
          3. ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ  
ส่ือสารแผนและผลการด าเนินงานของส านกัฯ ไปยงับุคลากรในส านกัฯ 

  โดยมีการจดัท าการก ากบั/รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของส านักฯ ตามหัวขอ้         
(สสท. 3.1-3-01, สสท. 3.1-3-02, สสท. 3.1-3-03) 
         4. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในส านกัฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม  ตามหลกัการมีส่วนร่วม การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

  โดยมีการสนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การตดัสินใจ โดยมอบอ านาจแก่บุคลากร 
ตามความเหมาะสม (สสท. 3.1-4-01)  
         5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็
ตามศกัยภาพ 

   โดยมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมตามหัวขอ้ (สสท. 3.1-5-01) 
         6. ผูบ้ริหาร บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านกัฯ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  โดยมีการแต่งตั้ งค  าสั่งมอบหมายหน้าท่ีให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินขา้ราชการ (สสท. 3.1-6-01, สสท. 3.1-4-01) 
         7. กรรมการส านกัประเมินผลการบริหารงานของส านกั และผูบ้ริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยา่งเป็นรูปธรรม 
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                  โดยมีการประเมินผลผูบ้ริหารสูงสุดของส านักฯ โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ (สสท. 3.1 -7-01) และ
ผูบ้ริหารไดมี้การน าผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 สค.57-31 กค.58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 7 ข้อ 5 

 
รายการหลกัฐาน  
สสท.3.1-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.3.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านกั คร้ังท่ี 1/2558 
สสท.3.1-1-03 สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการส านกั 
สสท.3.1-2-01 วสิยัทศัน์ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนและแผนปฏิบติัราชการส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
สสท.3.1-2-02 รายงานการประชุมผูบ้ริหารส านกัฯ คร้ังท่ี 1/2558 วนัองัคารท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558  

ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการ และแผนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านกัฯ พร้อม
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักฯ  

สสท.3.1-2-03 เผยแพร่แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการของส านกัในเวบ็ไซดข์องส านกัฯ 
http://regis.rmutp.ac.th/  (ขอ้มูลส านกัฯ) 

สสท.3.1-3-01 รายงานการประชุมผูบ้ริหารส านกัฯ คร้ังท่ี 2/2558  วนัศุกร์ท่ี 5 มิถนุายน 2558  
ติดตามผลการด าเนินงานของส านกัฯ  

สสท.3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
สสท.3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
สสท.3.1-4-01 ผลการประเมินการดูแลองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล  
สสท.3.1-5-01 การถ่ายทอดการองคค์วามรู้การบริการ โดย ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.3.1-6-01 เอกสารแสดงถึงการบริหารดว้ยหลกัธรรมมาภิบาลและการใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ า ตามหลกั ธรรมาภิบาล 
สสท.3.1-7-01 สรุปการประเมินผลผูบ้ริหารสูงสุดของส านกัฯ โดยคณะกรรมการประจ าส านกัฯ 
สสท.3.1-7-02 แผนพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะ (Improvement Plan) 

 
จุดแข็ง 
1.มีขอ้บงัคบัในการสรรหา ผอ.ท่ีโปร่งใส ชดัเจน 
2.มีการมอบหมายหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม ปฏิบติัได ้
3.มีแบบและการประเมินผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบัท่ีเป็นรูปธรรม ชดัเจน 
 
 

http://regis.rmutp.ac.th/
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จุดทีต้่องพฒันา 
1.ควรมีกลไกและแผนในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีจะกา้วข้ึนเป็นผูบ้ริหาร 
 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรแต่ละคน 

 

- เลขานุการ 

   ส านกังาน 

 ผูอ้  านวยการ 

 

พ.ศ. 2555 - 2560 

แผนพฒันา 

1.จดัอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรในการกา้วข้ึนเป็นผูน้ า 

   คุณภาพ 

พ.ศ. 2555 - 2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   นายมนตรี     รัตนวจิติร       โทร  0-2282-9009-15 ต่อ 6300 
       (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางสาวปิยาณี  จนิาพนธ์ / นางสาวรพพีร  จกัษุบท     (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป) 

                      โทร  0-2282-9009  ต่อ 6406 
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ตวับ่งช้ี 3.2  :   การพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งช้ี   :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 

ผลการด าเนินงาน  : ในปีการศึกษา 2557  มีผลการด าเนินงาน  5  ขอ้ ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

 1.  มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้และประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทราบ 
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตร์และบริหาร

จดัการความรู้ในองคก์ร (สสท. 3.2-1-01 , สสท. 3.2-1-02)  ทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยั  เพ่ือใหก้ารจดัท าการจดัการความรู้ของส านกัฯ  ด าเนินไปอยา่งมีระบบ  (สสท. 3.2-1-03)       
น าแผนเสนอต่อผูอ้  านวยการเพ่ือขออนุมติั   (สสท. 3.2-1-04)   และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบ  (สสท. 3.2-1-05, 
สสท. 3.2-1-06) 

 2.  มีการติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ 
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีแผนการด าเนินงานการจดัการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารจดัการความรู้ในองคก์รฯ  เพ่ือติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงการแกไ้ข
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงาน   เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จตามแผนการจดัการความรู้   (สสท. 3.2-2-01, สสท.3.2-2-02) 

 3.  มีการใชช่้องทางท่ีหลากหลายเพ่ือใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดถ่้ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
          ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการด าเนินการจดัการความรู้ โดยใชช่้องทางจดัท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้    การอบรม/สมัมนา   การถ่ายทอดสอนงาน  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั (CoP)  และการ
เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์ KM  ของส านกัฯ   (สสท. 3.2-3-01) 

 4.  มีคลงัความรู้ของหน่วยงาน 
                   ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มีการรวบรวมองคค์วามรู้เป็นคลงัความรู้ของหน่วยงาน จดัท าทะเบียน
ความรู้ ใหผู้ส้นใจทราบบนเวป็ไซด ์ KM  ของส านกัฯ   (สสท. 3.2-4-01) 

   5.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจดัการความรู้ และน าผลการประเมินปัญหาและขอ้เสนอแนะมาใช้
ในการพฒันาและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ในปีต่อไป 

  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีการจดัท าสรุปประเมินผลแผนการจดัการความรู้ และน าผลเสนอ
ต่อผูอ้  านวยการ (สสท. 3.2-5-01)  และน าผลการประเมินแผนการจดัการความรู้ ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาใชใ้นการ
พฒันาปรับปรุงแผนการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป (สสท. 3.2-5-01,  สสท. 3.2-5-02) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 สค.57-31 กค.58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 5 ข้อ 5 

 
รายการหลกัฐาน 
 
สสท. 3.2-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สสท. 3.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตร์และแผนจดัการความรู้  ส านกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน (เป็นคณะกรรมการยอ่ยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารส านกัฯ)  ทบทวนและ
ติดตามการจดัท าแผนการจดัการความรู้และแผนการด าเนินงานการจดัการความรู้ของส านกัฯ  

สสท. 3.2-1-03 แผนการจดัการความรู้ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
สสท. 3.2-1-04 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขอส่งแผนการจดัการความรู้ และค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการ

ความรู้ของส านกัฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 เรียน  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   เพ่ือขอความเห็นชอบแผนการจดัการความรู้
ของส านกัฯ 

สสท. 3.2-1-05 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ แผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://regis.rmutp.ac.th/km_regis/plan.html 

สสท. 3.2-1-06 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขอส่งแผนการจดัการความรู้ และค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการ
ความรู้ของส านกัฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ถึงหน่วยงาน ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

สสท. 3.2-2-01 แผนการด าเนินงานการจดัการความรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สสท. 3.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตร์และแผนจดัการความรู้  ส านกัส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน   (เป็นคณะกรรมการยอ่ยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารส านกัฯ)  ติดตาม
ความกา้วหนา้การด าเนินการกิจกรรม 

สสท. 3.2-3-01 ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ และ กิจกรรมการจดัการความรู้วธีิต่าง ๆ  ของ ส านกัส่งเสริมวชิาการและ 
งานทะเบียน ปีการศึกษา  2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

สสท. 3.2-4-01 ทะเบียนความรู้ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เขา้ถึงไดจ้าก 
http://regis.rmutp.ac.th/km_regis/khowledge.html 

สสท. 3.2-5-01 สรุปประเมินผล แผนการจดัการความรู้ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

สสท. 3.2-5-02 ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ/การติดตามการน าความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมการจดัการความรู้ไปใชป้ระโยชน์ จากผล
การประเมินแผนการจดัการความรู้ และประสิทธิผลของแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

http://regis.rmutp.ac.th/km_regis/plan.html
http://regis.rmutp.ac.th/km_regis/khowledge.html
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จุดแข็ง 
  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการด าเนินการ 

จุดทีค่วรพฒันา 
 หน่วยงาน ตอ้งท าใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รตระหนกัถึงการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  และผลกัดนัให้
เป็นภาระงานหลกัของหน่วยงาน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดส าหรับองคก์ร 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- คณะกรรมการจดัท า
ยทุธศาสตร์และบริหาร
จดัการความรู้ในองคก์ร 
- ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

- 
ปีงบประมาณ 2559 

  

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข   โทร  0-2282-9009-15 ต่อ 6226, 6228              
                                                  (ผู้อ านวยการศูนย์การจดัการความรู้) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวปิยาณี  จนิาพนัธ์       โทร  0-2282-9009-15 ต่อ 6406 
      (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป) 
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ตวับ่งช้ีที ่3.3   :   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4  ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5  ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 

ผลการด าเนินงาน  : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงาน  5  ขอ้ ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
  1.  มีแผนการด าเนินงานของระบบงานทะเบียน 

                     โดยมีแผนการด าเนินงานของระบบงานทะเบียน  โดยด าเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา (สสท. 3.3-1-01) 
  2.  มีระบบงานทะเบียน MIS  เพ่ือช่วยในการบริหารและตดัสินใจ 

                         โดยมีการน าขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามาจดัค่า FTES (สสท. 3.3-2-01) เพ่ือเผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานอ่ืน 
ๆ  ใหเ้กิดประโยชน์  

  3.  มีการสรุปขอ้มูลสถิติจ านวนนกัศึกษา 
                    โดยมีการน าขอ้มูลสถิติจ านวนนกัศึกษา (สสท. 3.3-3-01) เพ่ือเผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ใหเ้กิดประโยชน์ 

  4.  มีการสรุปขอ้มูลสถิติผูส้ าเร็จการศึกษา 
                    โดยมีการน าขอ้มูลสถิติผูส้ าเร็จการศึกษา (สสส. 3.3-4-01) เพ่ือเผยแพร่ใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ใหเ้กิดประโยชน์ 

  5.  มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของมหาวทิยาลยักบัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
(สกอ.) รูปแบบท่ีก าหนด 
                      โดยมีการจดัส่งขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัศึกษา (สสท. 3.3-5-01) และขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
ใหก้บัหน่วยงานส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.

57) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 56 
(1 ตค.56-30 กย. 

56) 

6 เดือน งปม. 57 
(1 ตค.56-31 มีค. 

57) 

8 เดือน งปม. 57 
(1 ตค.56-31 พค. 

57) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 NA NA 2 ข้อ 2 5 ข้อ 5 
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รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สสท. 3.3-1-01 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
สสท. 3.3-2-01 ค่า FTES ปีการศึกษา 2557 
สสท. 3.3-3-01 สถิตินกัศึกษา ปีการศึกษา 2557 
สสท. 3.3-4-01 สถิติผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
สสท. 3.3-5-01 เอกสารการส่งขอ้มูลท่ีส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
จุดแข็ง 

1. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับนักศึกษาตามวตัถุประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 

2. สถิตินักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา  เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

3. มีค่า FTES  ปีการศึกษา 2557  เพ่ือใชใ้นการคิดค านวณค่าใชจ่้ายในหน่วยงานต่าง ๆ 
 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. จดัท ารายงานสรุปผลจากระบบ MIS เสนอผูบ้ริหารในการตดัสินใจ 
2. น ารายงานสรุปผลจากระบบ MIS แจง้คณะเพื่อเป็นขอ้มูลในการท าวจิยั    

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัในการดูแล
ขอ้มูล งานทะเบียนท่ีมีความส าคญัและน าขอ้มูลไป
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัมหาวทิยาลยั 

2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ  เพ่ือให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

- รอง ผอ. สสท. 
กลุ่มทะเบียนและ
ประมวลผล 

 
ปี 2555 - 2558 

แผนพฒันา 
1. ควรมีการจดัสรรงบประมาณ  เพือ่ใชใ้นการปรับปรุง 

และพฒันาโปรแกรมใหส้มบูรณ์ ตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชร้ะบบ 

 
 

 
ปี 2555 - 2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายพงศกร  หิรัญโรจน์     โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายคเณศ    เจ๊ะแล         โทร  0-2282-9009  ต่อ  6301, 6304 
     (นักวชิาการศึกษา) 
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ตวับ่งช้ีที ่3.4   :  ระบบบริหารความเส่ียง 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :   กระบวนการ 

 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการด าเนินงาน  6  ขอ้ ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
   1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทน 

รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของส านกัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
                     โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ี 
รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของส านกัเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (สสท. 3.4-1-01) 
  2.    มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของส านกั 

โดย มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน (สสท. 3.4-2-01)  
เพื่อประเมินวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของส านกั และวเิคราะห์
ความเส่ียง จากการด าเนินการความเส่ียง  
   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2 

โดย  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียงของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
เร่ือง  การขออนุมติัปริญญา  (สสท. 3.4-3.01)   
   4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน   

โดย  มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง เร่ือง  การขออนุมติัปริญญา  (สสท. 3.4-4-01) 
   5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

โดย  มีการรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียงต่อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (สสท. 3.4-5-01)   
   6. มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความ 
เส่ียงในรอบปีถดัไป 

 
 ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ขอ้) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

8 เดือน งปม. 57 
(1 ตค.56-31 พค. 57) 

   

ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   3 ข้อ 5 ข้อ 4 
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รายการหลกัฐาน 
สสท. 3.4-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน 
สสท. 3.4-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวาระบบควบคุมภายใน สสท.  
สสท. 3.4-3.01 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง เร่ือง การขออนุมติัปริญญา 

สสท. 3.4-4-01 แผนบริหารความเส่ียง เร่ือง  การขออนุมติัปริญญา   
สสท. 3.4-5-01 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการความเส่ียง 
สสท. 3.4-6-01 การปรับแผนความเส่ียง การขออนุมติัปริญญา 
 
จุดแข็ง 
1.  ผูบ้ริหารและบุคลากรใหค้วามสนใจและร่วมในการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
 
จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร                                
ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
   ความเส่ียงเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
2.ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ใจ การบริหาร 
   ความเส่ียง และด าเนินการใหเ้ป็นไป 
   รูปแบบ 
 
แผนพฒันา 
1.สนบัสนุนใหบุ้คลากรหาปัจจยัเส่ียง 
   ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
   สสท. ใหร้อบคอบมากข้ึน 
2. เพ่ิมพนูความรู้ในเร่ืองความเส่ียงเพ่ือ   
    ใหบุ้คลากรเขา้ใจยิง่ข้ึน 

- หวัหนา้ส านกั 
   ผูอ้  านวยการส านกั 
- รอง ผอ.สสท.    
   (กลุ่มวชิาการ) 
- รอง ผอ.สสท. 
   (กลุ่มทะเบียนและ 
    ประมวลผล) 
 
    
 

ปี 2555-2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นางสุขาวด ี          ข ามา   โทร  0-2282-9009  ต่อ 6408 
     (หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ) 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายนภู   จ้างประเสริฐ  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6309 
     (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป) 
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ตวับ่งช้ีที ่3.5 :   การพฒันาบุคลากรของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

ชนิดของตวับ่งช้ี  :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน  5  ขอ้ ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

    1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาบุคลากร 
   ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาบุคลากรของส านกั (สสท.3.5-
1-01 ) และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแลกเปล่ียนเรียนรู้ของส านกั (สสท.3.5-1-02 ) เพ่ือก าหนดโครงการ
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในดา้นต่างๆ  
    2.  มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร  (สสท.3.5-2-01 )  และมีการจดัท า
แผนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (สสท.3.5-2-032 )  ของส านกั 
    3.  มีการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพฒันา 
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดมี้การติดตามและประเมินโครงการ กิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (สสท.3.5-3-01) 
    4.  มีการประเมินผลบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง  
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีการติดตามประเมินผลบุคลากรรอบ ๑๒ เดือน (สสท.3.5-4-01) 
โดยใชแ้บบประเมินบุคลากรภายในส านกั  (สสท.3.5-4-02) 
    5.  มีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการและน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือ
จดัท าแผนพฒันาบุคลากรในปีถดัไป 
  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนไดร้ายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการ (สสท.3.5-5-01)  และ
ไดน้ าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงเพือ่การจดัท าแผนพฒันาบุคลการ และแผนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (สสท.
3.5-5-02) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

    
ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4 5 5 
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รายการหลกัฐาน   

สสท.3.5-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาบุคลากร 
สสท.3.5-1-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สสท.3.5-2-01 แผนพฒันาบุคลากรของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2556 
สสท.3.5-2-02 แผนการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.3.5-3-01 ติดตามและประเมินกิจกรรมและเปล่ียนเรียนรู้ 
สสท.3.5-4-01 สรุปแบบประเมินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สสท.3.5-4-02 แบบประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกั 
สสท.3.5-5-01 รายงานการประเมินการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้    
สสท. 3.5-5-02 น าขอ้เสนอแนะมาปรับแผนพฒันาบุคลากร และ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
จุดแข็ง 
 1.มีการพฒันาโครงการอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 

2.มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีจะท าใหท้ราบถึงผลการปฏิบติังาน 
 
 
จุดทีค่วรพฒันา 
 - 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริมและ
พฒันาบุคลลากร 

- คณะกรรมการ
ประจ าส านกั ฯ 
- ผูอ้  านวยการ 
- รองผูอ้  านวยการ 
- หน.สน.ผอ. 

งปม แผน่ดิน 
งปม รายได ้   

แผนพฒันา 
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีแผนส่งเสริมและ
พฒันาบุคลลากร 

งปม แผน่ดิน 
งปม รายได ้   

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นางสุขาวด ี          ข ามา   โทร  0-2282-9009  ต่อ 6408 
     (หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ) 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายนภู   จ้างประเสริฐ  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6309 
     (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป) 

4  ปี  55 - 58 

4  ปี  55 - 58 
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องค์ประกอบที ่4   การเงนิและงบประมาณ   

ตวับ่งช้ีที ่4.1   :     ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน  7  ขอ้ ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

    1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงิน  
                     โดยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจดัท าแผนกลยทุธ์ (สสท.4.1-1-01) ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
มหาวทิยาลยั และแผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวทิยาลยัฯ (สสท.4.1-1-02) 

    2. มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
                        โดยมีการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2557   ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(สสท.4.1-2-01) 

    3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาส านกัและบุคลากร 
                           โดยมีงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ ในแต่ละพนัธกิจ การพฒันาส านกั และการพฒันาบุคลากร 
(สสท.4.1-3-01) 

    4. มีการรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  
                      โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการผา่นระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ  BPM (สสท.4.1-4-
01) และรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

    5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินของ 
ส านกัอยา่งต่อเน่ือง 
                      โดยมีการวเิคราะห์สถานะทางการเงิน เพ่ือควบคุมติดตามการใชเ้งินท่ีไดรั้บจดัสรรอยา่งต่อเน่ือง (สสท.4.1-5-01) 
มีการวเิคราะห์ตน้ทุนตอ่หน่วยของคณะฯ (สสท.4.4-5-02) 

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

    7. ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทาง 
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
                         โดยผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินของส านกั ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มลูจากรายงานทางการเงิน
เพื่อการวางแผนและการตดัสินใจ (สสท.4.1-7-01) 
 
 



84 
 

 :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน    
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค.57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.56-31 พค. 57) 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 7 ข้อ 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สสท.4.1-1-01 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 15 ปี  (พ.ศ. 2553 – 2565) 
สสท.4.1-1-02 แผนปฏิบติังานการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สสท.4.1-2-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-3-01 งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สสท.4.1-4-01 รายงานทางการเงินผา่นระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สสท.4.1-5-01 รายงานสถานะทางการเงินส านกัผูอ้  านวยการ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สสท.4.1-5-02 ค่าเฉลียตน้ทุนต่อหน่วยของคณะฯ (FTES) 
สสท.4.1-6-01 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 
สสท.4.1-7-01 ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการใชเ้งินงบประมาณของส านกั 

จุดแข็ง 
1. มีระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
2. มีแผนปฏิบติัราชการท่ีชดัเจน 

จุดทีค่วรพฒันา - 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

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

- เลขานุการ 
   ส านกัผูอ้  านวยการ 
 

ปี พ.ศ. 2558 - 2561 

แผนพฒันา 
1. พฒันาหลกัการบริหารแผนและงบประมาณ 

 

ปี พ.ศ. 2558 - 2561 

         ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายมนตรี       รัตนวจิติร      โทร  0-2280-1189 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสุขาวด ี     ข ามา  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6401-3 
     (หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ) 
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องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

ตวับ่งช้ีที ่5.1  :   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน                      

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5  

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

8 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

   1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ
ส านกั 

 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าระบบกลไกและแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามพนัธกิจของส านกั และครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด (สสท.5.1-1-01) 

   2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย คณะกรรมการ
บริหารส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน                  

โดยส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดมี้การก าหนดนโยบายและให้ความส าคญักบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพระดบั
ส านกั                                  เพ่ือดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกบังานตามภารกิจตวับ่งช้ีของส านกั (สสท.5. 

1-2-01) 
   3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของส านกั 
              โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดตวับ่งช้ีของส านักเพ่ิมเติม ตามภารกิจหลกั  ของ

ส านกั          เพ่ือใหเ้กิดการประเมินคุณภาพครบถว้นทุกดา้น (สสท.5.1-3-01) 
   4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การควบคุม                                            

ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักเป็น
รายงาน           ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น 
       โดยมีการจดัท าแผนการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (สสท.5.1-4-01) มีรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (สสท.5.1-4-02) และมีแผนพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะ          
(Improvement plan) (สสท.5.1-4-03) 

   5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการ
ด าเนินงาน            ตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

             โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรม/แผนเพ่ือแก้ไข พฒันา ส่งเสริม ปรับปรุง                                     
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  (สสท.5.1-5-01) 
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   6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 5 องคป์ระกอบคุณภาพ 
                              โดยมีการจัดท าเว็บไซต์ของส านัก เพ่ือให้ผูม้าติดต่อสามารถทราบข้อมูล ข่าวสาร สถิติ หรือเอกสาร                          
แบบฟอร์ม ต่าง ๆไดอ้ยา่งสะดวก รวมทั้งมีช่องทางติดต่อส่ือสารเพ่ือตอบขอ้สงสัย (สสท.5.1-6-01) 
 มีการจัดส่งไฟล์ข้อมูลผ่านเครือข่ายส่วนกลาง เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบขอ้มูลและ
สามารถ                       น าขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

   7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ชบ้ัณฑิตและ
ผูใ้ชบ้ริการ          ตามพนัธกิจของสถาบนั (สสท.5.1-7-01) 

             โดยในระบบทะเบียนและประมวลผล มีการจดัท าโปรแกรมการแสดงความคิดเห็น หรือตอบขอ้สงสัย
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย             

    8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งส านกัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                         
(สสท.5.1-8-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ข้อ) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน 
 (1สค. 57-31 กค.58) 

   

ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 8 ข้อ 5 

 
รายการหลกัฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
สสท.5.1-1-01 แผนการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

สสท.5.1-2-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ระดบัส านกั 

สสท.5.1-3-01 เป้าหมายคุณภาพของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (KPI) 

สสท.5.1-4-01 แผนการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

สสท.5.1-4-02 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

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

สสท.5.1-5-01 แผนพฒันาส่งเสริมปรับปรุง ปีการศึกษา 2557 

สสท.5.1-6-01 ระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ 

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

ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน และน ามาปรับปรุง 

สสท.5.1-8-01 มีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นประกนัคุณภาพ และมีกิจกรรมร่วมกนั 
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จุดแข็ง 
1. มีหน่วยงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.   มีคณะกรรมการด าเนินการจดัท าเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
3.   มีการท ารายงานผลการประเมินตนเองของส านกั 

 
 
จุดทีค่วรพฒันา 
                                 - 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. พิจารณาใชป้ระโยชน์จากองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีต่างๆ    
ท่ีปรากฏในผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุง
พฒันาปัจจยัต่างๆ อยา่งจริงจงั 
2.  ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองโดยทนัที 
และปรับใหเ้ขา้กบัระบบงานของส านกัส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียน 

- คณะกรรมการ

ประจ าส านกั ฯ 

- ผูอ้  านวยการ 

- รองผูอ้  านวยการ 

- หน.สน.ผอ. 

ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

แผนพฒันา 

1. จดัโครงการท าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือจดัเก็บ
ขอ้มูลผลการปฏิบติัราชการใหเ้ป็นระบบ 

ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายมนตรี    รัตนวจิติร       โทร  0-2665-3777 ต่อ 6300 
      (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวรพพีร    จกัษุบท    โทร  0-2665-3777  ต่อ 6406-8 
      (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร) 
 
 

 
 
 

 


