


คํานํา 
 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้มีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมไทย ทําหน้าที่เป็นแหล่งผลิต  
กําลังคน องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยการประเมินตนเองและการรับประเมินจากองค์กรภายนอก 

 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินตนเอง
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี (KPI) ตามเกณฑ์
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คุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานที่ชัดเจนมีมาตรฐาน  เพ่ือรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ  และหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่าคู่มือฉบับน้ีจะนําไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทที่ 1 
  

ข้อมูลหน่วยงาน 

1.1  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.2  สถานท่ีตั้ง  
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังอยู่ช้ันท่ี 1 ,4 และ 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

1.2.1. อาคาร  สถานท่ี   ตามพื้นท่ีดําเนินงาน 4 เขตพ้ืนที่ คือ 
    เขตพื้นท่ีช้ันท่ี 1 อาคาร 1  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)       
       สํานักงานบริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้วยระบบ One Stop Service 

เขตพื้นท่ีช้ันท่ี 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)  
เป็นท่ีทําการห้องผู้อํานวยการ ห้องรองผู้อํานวยการ (กลุ่มทะเบียนฯ และกลุ่มบัณฑิตฯ)             
ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สํานักงานผู้อํานวยการ และกลุ่มบัณฑิตศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีช้ันท่ี 4 คร่ึง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)   
เป็นห้องเก็บเอกสาร และห้องนํ้า 

     เขตพื้นท่ีชั้นท่ี 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) 

เป็นที่ทําการ ห้องรองผู้อํานวยการ (กลุ่มวิชาการ) ห้องรองผู้อํานวยการ (ฝ่ายบริหาร 
และแผน) ห้องกลุ่มวิชาการ  และงานบริหารท่ัวไป  

1.3.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ได้ จัด ต้ังขึ้นแทนสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เม่ือวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2548  และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 18 มกราคม  พ.ศ.2548  และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  19  มกราคม 
พ .ศ . 2548  โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน   9  แห่ง  
ประกอบด้วย   

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

 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีท่ีมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สําเร็จ                
การอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

                ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123  
ตอนท่ี  118  ก.  ออกเป็น 12  ส่วนราชการ และเพ่ิมเติมในประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 124 ตอนท่ี            
54 ก ดังนี้ 

1. สํานักงานอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหน่ึงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  2548  หมวด 1 
บทท่ัวไป  มาตรา  8  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการ อันได้แก่ สถานศึกษาอ่ืน  
สถานประกอบการ  ผู้ปกครอง  นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากน้ันยังทําหน้าท่ีส่ งเสริมงานวิชาการต่างๆ ได้แก่  การประสานงานในการจัดทํ าหลักสูตร                  
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การศึกษาสหกิจศึกษา  การจัดทํามาตรฐานการศึกษา  การจัดการความรู้ให้กับมหาวิทยาลัย  การดําเนิน
กิจการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 1.   ดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2.   ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ  และการลงทะเบียน      
     เรียนของนักศึกษา 

          3.   ดําเนินการเก่ียวกับด้านทะเบียนนักศึกษา  ได้แก ่ การจัดทําประวัติ  การจัดเก็บผลการเรียน   
               การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  เป็นต้น 

4. ดําเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนังสอืรับรอง 
5. ดําเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง

รวมท้ังการพัฒนาระบบโปรแกรม 
6. ประสานงานในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร  ติดตามประเมินผล  และจัดมาตรฐานการเรียน

การสอนและวิชาชีพ 
7. ประสานงานในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกจิศึกษา 
8. ประสานงานในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. วางแผน  ควบคุมและติดตาม  การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
1.4   วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบายของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วิสัยทัศน์   
“เป็นหน่วยงานหลัก ส่งเสริม สนับสนนุวิชาการและงานทะเบียนที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และความต้องการของสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทันสมัย  ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลท่ัวไป 

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย 
1.      เพ่ือให้มีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
2.     เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพได้   

  มาตรฐานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3.      เพ่ือให้มีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทันสมัยเพ่ือรองรับการ   

  ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การดําเนินงาน แบบ  e-university 
   4.     เพ่ือให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนสาํหรับ นักศึกษา  อาจารย์ 
   และบุคคลท่ัวไปที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

5.   เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ถึงพร้อมซ่ึงอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการเรียนรู้และการ   
  ให้บริการสมัยใหม่ท่ีมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

นโยบาย 
1. พัฒนาหน่วยงานและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพพร้อมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจ ให้มี

คุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
2. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 
3.   พัฒนาและปรับปรุงการบรหิารและการบริการงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีท้ังประสิทธิภาพ     

  และคุณภาพ 
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานวิชาการและการบริการแก่นักศึกษา คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ถึงพร้อม ซ่ึงอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการให้บริการทาง
วิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

6. สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการบริการให้เกียรติและความเคารพซ่ึงกันและกนัทั้งหน่วยงาน
ภายในและกับหน่วยงานอ่ืน 

7. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน มีวินัย มีความสามัคคี เสียสละ และความรักต่อ
หน่วยงาน 

8.   ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับร่วมมือร่วมใจในการทํานุบํารงุศาสนา     อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม และรู้จักสทิธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 

 
1.5.  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

                    สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มีผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้บังคับบัญชา  และมี               
รองผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ  เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติภาระกิจต่างๆ โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและอัตรากําลัง ดังต่อไปน้ี 
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แผนภมูทิี่ 1  
 
 
 
 
 

 
 

 

        สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

งานบริหารทัว่ไป              7 กลุ่มวชิาการ                       13 กลุ่มทะเบียนและประมวลผล       16      กลุ่มบัณฑิตศึกษา  5 

สํานักงานผู้อํานวยการ         42 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และ
บริหารจดัการความร้ในองคก์ร 

งานบริหารและวางแผน งานวิชาการและวิจยั 

- สารบรรณ        -  งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา      -    งานรับเขา้และทะเบียนประวตัิ      -   ประมวลผลและขอ้มลูระบบ  FIS 
 - ธุรการ         -   งานส่งเสริมและพฒันาวิชาการ      -    งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา -   งานพฒันาองคก์รตามยทุธศาสตร์ของรัฐ 
 - บุคลากร                -    งานประมวลผลและสารสนเทศ  -   งานพฒันาระบบราชการตามนโยบาย 
 - พสัดุ - ครุภณัฑ ์                     ของรัฐ  (PMQA)   ระบบ ISO 
 - งบประมาณ               -   งานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน       

 - จดัพิมพ ์               -    งานจดัทาํและพฒันาระบบคุณภาพ  RMUTP   QA 

 - การเงินและบญัชี         
  

      
 
 

- งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมและพฒันาวิชาการ 
- งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- งานทะเบียนสายที่ 1 
- งานทะเบียนสายที่ 2 
- งานทะเบียนสายที่ 3 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานทะเบียนบณัฑิตศึกษา 
- งานขอสาํเร็จการศึกษา 

5 
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  1.6  ส่วนราชการในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
แผนภูมิแสดงจํานวนอัตรากําลังและตําแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

แผนภมูทิี่ 1-2                                      
 
 
 
 

ตารางที่ 

งานบริหารทัว่ไป                          7  กลุ่มงานวชิาการ                         13 

 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล       16      กลุ่มบัณฑติศึกษา           5                

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 42 

หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการ  (1) 

    - เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปชาํนาญการ (1)   นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ (1)  นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ (1)          - นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ (1)  
- เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบตัิการ (6) - งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา (5)  - งานทะเบียนสายที่ 1 (4)    
 นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1)  

นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (4) นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 

      - งานส่งเสริมและพฒันาวิชาการ (3)             - งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา(4) 
นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1)           นกัวิชาการศึกษา 7(1) 
นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (2)           นกัวิชาการศึกษา 3-6(3)  

                      - งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)   
            นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 7(1) 

            นกัวิชาการคอมพวิเตอร์3-6(2) 
            นกัวิชาการคอมพวิเตอร์3-6(1) 

 

- งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4) 
        นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
        นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 

- งานทะเบียนสายที่ 2 (4) 
นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 
- งานทะเบียนสายที่ 3 (4) 
นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (3) 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการ (1) 

 

2 

งานทะเบียนบณัฑิตศึกษา 
- นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
- นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (1) 
งานขอสาํเร็จการศึกษา 

- นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
- นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (1) 
 

6 
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 1.7 คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน    
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1.8 นโยบายดา้นการประกันคุณภาพ   

        จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดท่ี  6  เรื่อง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้กําหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ในฐานะเป็นองค์กรมหาชน                
ทําหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนน้ัน  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย
ดําเนินการมาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2548 มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis)

จัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ

วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมของสํานัก 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาท้ังระบบ

นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ขั้นตอนที่ 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้    เนื่องจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นท่ีเน้นเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีของหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงาน  การจัดทํา 5ส จะทําให้สถานท่ีทํางานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์  มีการบ่งช้ี  
มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ  และมีวิธีการขั้นตอนการทํางานชัดเจน  การกําหนดกิจกรรมต่างๆ 
จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
และกิจกรรม 5 ส น้ี  ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ

 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ทําให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม 
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  ในแง่
บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสท่ีดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ทํางาน  หลังจากน้ันวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
หาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งดําเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดทํา
แผนพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศ
ทางการดําเนินการของสํานัก ฯ ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของหน่วยงาน 
มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
 “เป็นหน่วยงานหลัก ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการและงานทะเบียนท่ีทันสมัยตามมาตรฐานสากล” 
 

ขั้นตอนท่ี 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กําหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งม่ันว่าสํานักฯ ได้ให้ความสําคัญด้านงานวิชาการและงานะเบียน  มุ่งเน้นคุณภาพอย่าง
แท้จริงตาม และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของสํานักฯ 
           “มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนท่ี 4 จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สํานักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางาน  ทําหน้าท่ีอํานวยการด้านการจัดทําระบบ
คุณภาพ สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้คําแนะนําฝึกอบรม  เพ่ือทําให้การดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)  
ว่ามีความต้องการในการจัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไรบ้าง เพราะถือว่า
กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา  และการท่ีทราบความต้องการจะทําให้ สํานักฯ  
ได้ตอบสนองความต้องการ  และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริงและนําข้อมูลน้ีมาวาง
แผนการจัดการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  เนื่องจากใน

การจัดการศึกษา การท่ีจะพิจารณาผลลพัธ์ของการบรกิารทางการศึกษาจะต้องพิจารณาจาก  
Input              Process              Output            Outcome  การนําระบบมาตรฐาน  ISO  
9001  มาประยุกต์ใช้  สามารถทวนสอบการทํางานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรม
ต่างๆ ทําให้ม่ันใจได้ว่าสถานศึกษาได้ดําเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครได้กําหนดมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งช้ี  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นการ
พัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.   

ขั้นตอนที่ 9 นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
(Self - Assessment Report : SAR)  

ขั้นตอนท่ี 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อได้จัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR  ตาม
มาตรฐานท่ีได้กําหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ซ่ึงถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริการการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ขั้นตอนท่ี 11 เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ได้กําหนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชนทําหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและนําเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงาน  ท่ีเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน    

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-      เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
1. กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. กําหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการต่าง ๆ 
4. กําหนดให้จัดทําระบบฐานข้อมูลในงานบริการทุกประเภท 
5. กําหนดให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
6. กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ให้มีการประเมินการทํางานของบุคลากร 
- ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอื่น 
- พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน 
- กําหนดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 
- ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สูส่งัคมและชุมชน 
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แผนภูมิที่  2-2  
แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความ
พร้อมของบุคลากร 

 สร้างความตระหนกั 
 พฒันาความรู้และ

ทกัษะ 
2. แต่งตั้งกรรมการ
ผูรั้บผดิชอบ 

 

การดาํเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏบิัติงาน  (P) 

 กาํหนดเป้าหมาย  หรือ
มาตรฐานการศึกษา 

 จดัลาํดบัความสาํคญัของ
เป้าหมาย 

 กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

 กาํหนดระยะเวลา 
 กาํหนดงบประมาณ 

 กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมิน
ตนเองหรือรายงานประจาํปี 

 รวบรวมผลการ 
ดาํเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดาํเนินการตามแผน  (D) 

 ส่งเสริม สนบัสนุน 

 จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนทรัพยากร 
 กาํกบั  ติดตาม 

 ใหก้ารนิเทศ

 

3. การตรวจประเมนิผล  (C) 

 วางกรอบการประเมิน 

 จดัหาหรือจดัทาํเคร่ืองมือ 
 เกบ็ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 

 ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 
 วางแผนในระยะต่อไป 

 จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ
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1.9 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 มทร.พระนคร  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  โดยการ
บริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ                
มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และ
เงื่อนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังน้ี 

แผนภูมิที่  2-3  แผนภูมิแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

การพฒันาคุณภาพ 
(QC) 

การประกนัคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ท่ีกําหนด  พร้อมท้ังแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดให้สถานศึกษาส่งรายงาน
การประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ  ภายในวันท่ี  30  กันยายน ของทุกปี( 120 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา)  นอกจากน้ีสถานศึกษาจะต้องดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา(Audit)  เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธภาพมากข้ึนในปี
ต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซ่ึงแบ่งออกเป็น                
2 ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สาขาวิชา,  ระดับคณะ,  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควรให้
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ตลอดจน
บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษา
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคําร้อง
ขอของ สมศ.  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
น้อยหน่ึงครั้งในทุกๆห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินสถานศึกษา  เป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังน้ีรูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน  ซ่ึงจะนําไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้หน่วยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  สํานักประกันคุณภาพ  มทร.พระนครจึงกําหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจํานวนตัวบ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา  2561 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2561 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนดาํเนินงาน

การประเมินภายนอก

วสิัยทัศน์วสิัยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน
และพนัธกจิและพนัธกจิ

การวางแผนและ
จดัระบบ

การนําแผนสู่ปฏิบัติ
และกาํกบัตดิตาม

การประเมนิการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําปี

ที่เป็น

รายงานประเมนิตนอง

การพฒันาสถานศึกษาการพฒันาสถานศึกษา

และความรับผดิรับชอบและความรับผดิรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหาร

จดัการ

ความพงึพอใจ

การเงนิและ

งบประมาณ

นวัตกรรม

และการเรียนรู้

การบริหารจดัการ

โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล

และสารสนเทศ

ความโปร่งใส

พร้อมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร

คุณภาพ

และประกนั

คุณภาพ

ความมีอสิระ

คล่องตัว

การมีส่วนร่วม

การบริหาร
สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมีเหตุมีผล

คุณ
ธร
รม
จริ
ยธ
รร
ม

คุณ
ธร
รม
จริ
ยธ
รร
ม

ความรอบรู้

ความรอบรู้

ควา
มพ

อป
ระม

าณ

ควา
มพ

อป
ระม

าณ

กา
รมี
ภูมิ
คุ้ม
กัน
ที่ดี

กา
รมี
ภูมิ
คุ้ม
กัน
ที่ดี

วสิัยทัศน์

และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการให้สมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ

ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธยิานุวฒัน์

ผอ.สมศ.

มภีูมิคุ้มกนั

ในตัวทีด่ีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู้

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยนื

นําสู่

การบริหารจดัการให้สมดุลการบริหารจดัการให้สมดุล
การเงนิและงบประมาณ (Financial)

วสิัยทัศน์วิสัยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน  

และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งชี้การบริหารฐานตัวบ่งชี้การบริหารฐานมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั ( (UBM) UBM) 

เพือ่ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคญัเพือ่ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาทีส่อดคล้อง

กบัจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ

มีอสิระคล่องตวัในการบริหารวชิาการ

การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ

การบริหารทัว่ไป

มีการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มีระบบบริหารและการจัดการ

ตามหลกัธรรมาภิบาล

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา

ทีพ่ร้อมรับการตรวจสอบ

คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 กาํหนดมาตรฐาน
 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพกระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้างองิ.....สมศ…..    

2.4 
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วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนสาํนกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงานยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบตัิงานประจาํปี 
 แผนงาน/โครงการ 

 จดัทาํแผนการเรียน 
 กาํหนดผูส้อน  
 จดัทาํตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

 ประเมิน/ พิจารณาหลกัสูตร*** กว. และคณะ 
 จดัทาํโครงการสอน***ผูส้อน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผูส้อน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนกัศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนงัสือรับรอง 
 ตรวจสอบวฒุิ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พฒันาวินยั คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวฒันธรรม 
 การจดักิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
 สวสัดิการ รด. กยศ. 

 งานวจิยัและพฒันา 
 งานส่งเสริมและบริการ

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนการสอน 
 บนัทึกผลการสอน 
 วดัและประเมินผล 
 ประเมินผูส้อน 
 บาํรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้คาํปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 หอ้งสมุด 
 ศูนยเ์รียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ศูนยน์วตักรรม/ 

พฒันาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูส้าํเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเ์ก่า /ผูป้กครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความตอ้งการ 
 แผนรับนกัศึกษา 

 รับสมคัร/สอบคดัเลือก***สสท/ มทร. 

 ขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม่***สสท/ กองคลงั 

PM 03 

การรับนักศึกษาใหม่ 

***งานแผน 

PM 10 

การจบการศึกษา 

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา 

PM 02 

การบริหารหลกัสูตร 
PM 01 

การจดัทาํแผน

ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 

การจดัการเรียนการสอน 

PM 05 

งานทะเบียน 

และประเมนิผล 

PM 06 

งานพฒันา 

นักศึกษา 

PM 07 

งานวจิยัและบริการ

วชิาการแก่สังคม PM 08 

งานวทิยบริการ 

PM 09 

งานสหกจิศึกษา/

ฝึกงาน 

2.7  ผงักระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร 
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บทที ่2 

องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิ 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
หลักการ 

การบริหารและการจัดการเป็นส่วนสําคัญในบริหารของสํานัก  ผู้บริหารจําเป็นต้องมีภาวะผู้นํา     
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสํานัก  มีความสามารถในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้สํานักมีความก้าวหน้าและทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  เพิ่มพูน  พัฒนา  ส่งเสริม  บุคลากรให้
มีความรู้เชี่ยวชาญในทุกด้านที่เป็นภารกิจของสํานัก  การติดตามข่าวสารข้อมูล  ผลการวิจัย  เทคโนโลยี
ใหม่ๆ  เพื่อนํามาใช้กับงานด้านวิชาการการเรียนการสอน  และการได้บริการที่รวดเร็วลดขั้นตอนในด้าน
เอกสารต่าง ๆ ของสํานักและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้  จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1      การบริหารของหน่วยงานเพื่อกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้      

การบริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงสํานักฯ
จําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  ตลอดจน
มีการบริหารท้ังด้าน แผนยุทธศาสตร์ การเงิน ความเสี่ยง การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การจัดการ
ความรู้และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผน

ยุทธศาสตร์ประจําปี แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. การวางแผนการใช้เงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือนําไปจัดสรรงบประมาณ และควบคุม 
กํากับ ติดตาม การใช้เงินของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และสรุปผลการ  ใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงปีต่อไป 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง หรือควบคุมภายในที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. มีการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
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6. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
หลักการ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งด่านแรกในการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  มีภารบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านงานวิชาการ คือ สนับสนุนพัฒนา 
การจัดทําหลักสูตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการความรู้และการให้บริการนักศึกษา
ด้านงานทะเบียน ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนทางสถิติ 

ตัวบ่งชี้จํานวน 6 ตัวบ่งช้ีคือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  การพัฒนาหลักสูตร  

   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน   
   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของนักศึกษา (Hands-on)                  
   ตัวบง่ชี้ท่ี  2.4   การรับนักศึกษา 
   ตัวบง่ชี้ท่ี  2.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1      การพัฒนาหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร โดยหลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามี
การวางระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

เกณฑ์มาตรฐาน   
    1. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร  
 2. มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน  
 3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการดําเนินงาน 
     4. มีผลการปรับปรุงกระบวนการท่ีเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     5. มีการนําผลการปรับปรุงมาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการครบ

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2     ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน   

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการกํากับดูแลการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ความสนใจใฝ่รู้ต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐาน  
       1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน    
       2.  มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินการ 

        3.  มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีเน้ือหาทันสมัยก้าวทัน    
          ความก้าวหน้าทางวิทยาการ 

       4.  มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
       5.  มีการนําผลการปรับปรุงมาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

                      
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3      ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษา  (Hands-on)                       

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากับ  ดูแล  การจัดการเรียน   
การสอนในหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  มีระบบกลไก
พัฒนานักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ                
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

    1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    2. มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินการ 
    3. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    4. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ

5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี ้  

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานหลักส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและงาน
ทะเบียนที่ทันสมัย มีระบบและกลไกการคัดเลือกและเกณฑ์การรับที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  มีการ
กําหนดเกณฑ์การรับที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  มีวิธีการคัดเลือกที่โปร่งใส  ชัดเจนเพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมและมีความมุ่งม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด       

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.  มีระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
  2.  มีแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
  3.  มีระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ การกํากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 
      การดําเนินงาน 
  4.  มีการประเมินผลจํานวนนักศึกษาที่รับไว้กับแผนรับ 
  5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5     การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้     

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานดําเนินงานการจัดทําหลักสูตร และระบบบริการ
การศึกษา อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแล้วน้ัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักส่งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยระบบ
ย่อยอาทิเช่น ระบบจัดรับนักศึกษาใหม่ ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบจัดตารางเรียน ระบบการลงทะเบียน ระบบประมวลผล 
ระบบงานบริการ และระบบ TQF เป็นต้น ระบบย่อยที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องให้ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ท้ังทางด้านเทคนิคและทางด้านการประมวลผลข้อมูลที่มีจํานวนมาก เพ่ือนําไปใช้งาน และ
สนับสนุนหน่วยงานภายนอก มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
        1.  มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา  
        2.  มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา  

3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
4.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
5.  นําผลการประเมินมาปรับปรุง / พัฒนา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ

3  ข้อ
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ
มีการดําเนินการ

5  ข้อ
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ตัวบ่งชี้   2.6     ความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานดําเนินงานการจัดทําหลักสูตร และระบบ
บริการการศึกษา อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน น้ันตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สํานักส่งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา 
ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อยอาทิเช่น ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบการลงทะเบียน ระบบจัดตารางเรียน ระบบ
ประมวลผล และระบบ TQF เป็นต้น ระบบย่อยท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ัน ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ชุดอุปกรณ์เครือข่าย และชุดข้อมูล ถือเป็นสิ่งท่ีผู้ดูแลระบบ ต้องให้ความสําคัญ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท่ีหลากหลาย การเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งท่ีต้องพึงระวังคือ ภัยคุกคาม ท่ีมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน ท้ังในรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลอัน
เป็นความลับ การจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแต่เป็นภัยของความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศทั้งสิ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
2. มีแผนการปฏิบัติงานความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
3. มีการดําเนินงานตามแผนความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
4. มีการประเมินการปฏิบัติงานความม่ันคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
5. นําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5

มีการดําเนินการ 
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ
5  ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3  การประกันคุณภาพภายใน  

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพ     
การพ ัฒนาคุณภาพของสําน ักส ่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบียน  โดยต้องครอบคลุมทั ้งป ัจจ ัยนําเข ้า  
กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไก
ลการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และสอด
คลัองกับสถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้  จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1       ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นภารกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักฯ ต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักฯให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     มี
การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ    
    และการพัฒนาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
    โดยคณะกรรมการผู้บริหารของสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสํานัก  
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย      
    การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็น    
    ประจําทุกปี 
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในมาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน 
    ตามพันธกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ัง 3     
      องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ 
    ตามพันธกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 - 5ข้อ 

มีการดําเนินการ
6 - 7 ข้อ 
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บทท่ี  3 
แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษาน้ัน   กิจกรรมหนึ่ งที่ สําคัญมาก   คือ  การประเมินตนเอง                
(Self  Assessment)  เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  และประเมิน  ผลการดําเนินงานของหน่วยงานของตนเอง                
โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้  และผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา  โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและ
เสนอต่อผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารท่ีจัดทํา
ขึ้นเพ่ือรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากที่ได้ดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษามาแล้วระยะเวลา
หน่ึง และเป็นเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 

3.1  วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 1.   นําเสนอข้อมูลของหน่วยงาน  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 โครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหาร  และสถาภาพปัจจุบัน 
 2.  รายงานผลการดําเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ
หรือปัจจัยควบคุมคุณภาพท่ีหน่วยงานกําหนด 
 3.  วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  รวมทั้งเสนอจุดแข็ง  จุดอ่อน  และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบคุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น  และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป เป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4.   เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 5.  เผยแพร่ผลการดําเนินงานเสนอแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.2  ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 1.  ข้ันเตรียมการ 
 1.1  สํานักฯ กําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 

 1.2  สํานักฯ กําหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและช่วงเวลาเสนอรายงานการศึกษา 
       ของตนเอง  ซ่ึงควรสอดคล้องกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 

 1.3  บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ 
       จะนํามาใช้ในการเขียนรายงาน 
 2.  ข้ันดําเนินการ 
 2.1  บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงานกําหนด 
 2.2  เขียนรายงานตามแนวทางท่ีหน่วยงานกําหนด 
 2.3  นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
 2.4  ปรับปรุงรายงาน 
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 3.  ข้ันสุดท้าย 
 เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน 

3.2.1  สาระของรายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเองควรรประกอบด้วย 
 1.  ปกควรระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
 -  ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจัดทํา 
 -  ระบุช่ือหน่วยงานที่จัดทํา 
 -  ระบุ  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ที่จัดทํา 
 2.  คํานํา  เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน  เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดทํารายงานและ 
     ช่วงเวลาของข้อมูลท่ีนําเสนอ 
 3.  ส่วนประกอบของสาระ 
 3.1  ส่วนนํา  เป็นการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
 (1)  ช่ือหน่วยงาน  ที่ต้ัง  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 (2)  ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน  โครงสร้างหน่วยงาน  และโครงสร้างการบริหาร 
 (3)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 
 (4)  ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักท่ี  หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (5)  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผา่นมาและเป้าหมายสําคัญในปีปัจจุบัน 
 3.2  ส่วนสาระ  เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ี
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ซ่ึงสํานักส่งเสริมเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กําหนดไว้  5  องค์ประกอบ  
ได้แก่ (1)  ปรัชญา/ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ (2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน (3) 
การบริการและการจัดการสังคม (4) การเงินและงบประมาณการ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ท้ังน้ี 
ให้สํานักจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบ
ให้สอดคล้องกับภารกิจและงานของหน่วยงาน 
 3.3  ส่วนสรุป 
 (1)  สรุปผลการประเมิน 
 (2)  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์ประกอบแต่ละด้าน 
 (3)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง  หรือปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนใน 
        แต่ละตัวบ่งช้ี 
 (4)  แผนการพัฒนาสํานักและเป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
 4.  ภาคผนวก  ประกอบด้วยข้อมูล  รายละเอียด  เพ่ือทําให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่น 
 (1)  รายการเอกสารอ้างอิงท่ีอ้างถึงในรายงานและเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 (2)  ข้อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีของสํานัก 
 (3)  รายช่ือผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก 
 4.1  ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
   1.  การเห็นความสําคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง 
   2.  การสนับสนุนของผู้บริหารในเร่ืองนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี 
   3.  ฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
3.3  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  ซ่ึงในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีขั้นตอนท่ีสําคัญ
ขั้นตอนหน่ึงคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal quality audit and assessmet) 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีดําเนินการ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่สังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนา หรือสังกัดมหาวิทยาลัยฯ โดยทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งช้ี  เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนดไว้ 

 3.3.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ  สํานักฯ ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ี

กําหนดขี้น  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือให้สํานักทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ต้ังไว้และเป็นสากล 

3. เพ่ือให้สํานักทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าสํานักฯ สามารถดําเนินการ
ด้านวิชาการและงานทะเบียนได้อย่างมีคุณภาพ 

5. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษา
ในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 3.3.2   แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สํานักดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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1.  ข้ันตอนการเตรียมการ 
 1.1  มหาวิทยาลัยกําหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับประสานผู้ท่ีประสงค์
จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จํานวนตามที่กําหนด 
 1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งประสานกับประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง 
 1.3  ส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ จํานวนเท่ากับคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อน
วันตรวจสอบ 
 1.4  มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และสํานักรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 1.5  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังนี้ 
 (1)  ผู้อํานวยการสํานักประชุมคณะกรรมการ   อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือวางแผน
เตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและกําหนดผู้รับผิดชอบ 
 (2)  ผู้อํานวยการสํานักแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเร่ืองการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 (3)  จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสํานัก 
 (4)  จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  ประกอบการตรวจสอบและประเมินท้ังในรูปแบบของ
เอกสารและข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์  ให้พร้อมไว้ในห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  โดยมีการกํากับหมายเลขจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการสืบค้นโดย
จัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ  และเอกสารประกอบบางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆ กรณีท่ี
เป็นเอกสารควรมีหมายเลขกํากับให้สอดคล้องกับท่ีอ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 
 (5)  จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการต่อเช่ือมเครือข่ายสําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานที่ต่างๆท่ีจะต้องไปตรวจเยี่ยม  สําหรับห้อง
ปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ  เก้าอ้ี  วัสดุสํานักงาน  เอกสารประกอบรายงานเพ่ือการสืบค้นท่ีเหมาะสมกับจํานวน 
คณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพ่ือการประสานงาน 
 (6)  จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินเช่น การจัดทํา
เอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอาหารว่างอาหารกลางวัน เป็นต้น 
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2.  ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน 
 2.1  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่สํานักตามเวลาท่ีนัดหมายเพื่อพบกับ
ผู้บริหาร 
 2.2  หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และช้ึแจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น หรือขอความชัดเจน 
 2.3  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานท่ีจะไปตรวจเย่ียมจากเอกสาร ฐานข้อมูล ท่ีหน่วยงานจัดเตรียม
ไว้และบันทึกประเด็นท่ีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาข้อมูล 
 2.4  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเย่ียมหน่วยงาน โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการ สอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่านเอกสารเพิ่มเติม 
 2.5  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมินเพ่ือ
นําเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 
 2.6  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและให้
ข้อคิดเห็นด้านต่างๆแก่ผู้บริหารหน่วยงาน 
 2.7  ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 2.8  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานและผู้
เข้ารับฟัง 
 2.9  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการตรวจสอบและ
ประเมินร่วมกับ คณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้สํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานท่ีรับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ 

3.  ข้ันตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 3.1  สํานักประชุมผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัยส่งให้ 
 3.2  สํานักดําเนินการวางแผนปรับปรุง  และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
 3.3  สํานักดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือรองรับการตรวจสอบจากภายนอก  
และส่งให้มหาวิทยาลยั  จํานวน  1  ฉบับ 

4.  ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือให้สถาบันได้รับรู้สถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกปี 
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ตารางแสดงผลการประเมิน 
 ตารางท่ี 1 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 

เป้าหมาย
ค่า

น้ําหนัก

ผลการดําเนินการปีการศึกษา 2561 
บรรลุ

เป้าหมาย
6 เดือน

มิ.ย. 61 – พ.ย.61 
12 เดือน 

ธ.ค.60 – พ.ค.61 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร

ผล คะแนน ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน

องค์ประกอบท่ี  1  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารของ
หน่วยงานเพ่ือกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม พันธกิจ (สกอ.
5.1) 

   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    
องค์ประกอบท่ี  2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   การพัฒนา
หลักสูตร 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   ระบบและ
กลไกสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ระบบและ
กลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศของนักศึกษา 
(Hands-on) 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4   การรับ
นักศึกษา 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศบริการ
ศึกษา 

   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  ระดับ
ความสําเร็จของความม่ันคง
ปลอดภัยของขอ้มูลารสนเทศ 

   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2    
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องค์ประกอบท่ี  3  การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3    
เฉล่ียรวมทุกองค์ประกอบ    
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ตารางท่ี 2 
 

 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน สกอ. ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ I P O รวม

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี  1  การบรหิาร
จัดการ 

 

องค์ประกอบท่ี  2  ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

 

องค์ประกอบท่ี  3  การประกัน
คุณภาพภายใน 

 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
องค์ประกอบ 

 

ผลการประเมิน 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ผู้กาํกบัดูแลตวับ่งช้ีประกนัคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพ ระดบัสํานัก ประจาํปีการศึกษา 2561 
สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ผู้กาํกบัตัวบ่งช้ี หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
ผู้จดัเกบ็/รายงานข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจดัการ 
1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อ

กํากับ ติดตามผลลัพ ธ์ตาม
พนัธกิจ (สกอ.5.1) 

นางสาวนฤดี  สมิทธ์ปรีชา 
 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

นายสืบพงศ ์ สนามทอง 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกจิหลกัของหน่วยงาน 
2.1 การพฒันาหลกัสูตร  ผศ.สุขจิตร  ตั้งเจริญ กลุ่มวิชาการ นางสาวอรอนงค ์ งามวิไล 
2.2 ระบบและกลไกสนบัสนุน

การพฒันาการเรียนการสอน   
 

ผศ.สุขจิตร  ตั้งเจริญ  กลุ่มวิชาการ นางทศันีย ์ วงศแ์ตง 

2.3 ระบบและกลไกพฒันาทกัษะ
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของ
นกัศึกษา  (Hands-on)               

ผศ.สุขจิตร  ตั้งเจริญ  กลุ่มวิชาการ นายคุมพล  เอ่ียมในวงษ ์

2.4 การรับนกัศึกษา นายพงศกร  หิรัญโรจน์ กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 

นางสาวละมยั  บุตรลพ 
นางสาวบุญวิภา  ธนะโชติ 

2.5 การพฒันาระบบสารสนเทศ
บริการการศึกษา 

นายพงศกร  หิรัญโรจน์ กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 

นายคเณศ  เจ๊ะแล 

2.6 ความมัน่คงและความ
ปลอดภยัของขอ้มูล
สารสนเทศ 

นายพงศกร  หิรัญโรจน์ กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 

นายคเณศ เจ๊ะแล 

องค์ประกอบที่ 3 การประกนัคุณภาพภายใน 
3.1 ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ผศ.สุขมุาล  หวงัวณิชพนัธุ์ สน.ผอ. นางณิชกมล  ยมนา 

 

 

 

 

 

 



ตารางมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี (KPI) 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประจําปีการศกึษา 2561 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

1.1 การบริหารของหน่วยงานเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1) รองผู้อํานวยการ 
(ฝ่ายบริหารและแผน) 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตร  รองผู้อํานวยการ (กลุ่มวิชาการ) 
2.2 ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน   

 
รองผู้อํานวยการ  (กลุ่มวิชาการ) 

2.3 ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษา  (Hands-on)    รองผู้อํานวยการ  (กลุ่มวิชาการ) 
2.4 การรับนักศึกษา รองผู้อํานวยการ 

(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล)
2.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา รองผู้อํานวยการ 

(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล) 
2.6 ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ รองผู้อํานวยการ 

(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล) 
องค์ประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน 

3.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก 
 

 

 

 

 

 

 

 


