
                                                  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น  ๕  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
…………………………..…. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ๒.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                                 - 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบรายจ่าย และงบรายได้) 
 ๔.๓ แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๔.๔ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๔.๕ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๔.๖ การพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๕.๑  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 5.2   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 5.๓   สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 5.๔  สรุปผลการพัฒนาบุคลากร และการประเมินค่าผลงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 5.๕ สรุปผลการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 5.๖ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 5.๗ สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 5.๘ รายงานการปรับปรุงห้อง One Stop Service 
 5.๙  แผนการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

5.๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
 ๕.๑๑ รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 
 ๕.๑๒ รายงานจ านวนนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
 ๕.๑๓ แผนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 ๕.๑๔ รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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 ๕.๑๕ รายงานจ านวนผู้สมัครและรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
  ภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 
 ๕.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานส านักงานผู้อ านวยการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ 

เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
-------------------------------------------- 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
..................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

...................................................................... ................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

.............................................................................................................................................................. ........................ 

.......................................................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-------------------------------------------- 

2.๑  เลขานุการคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปรายงานการประชุม  ครั้งที่        
๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  1๐  หน้า มีคณะกรรมการขอแก้ไข ฝ่ายเลขานุการได้
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
....................................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร ๑ ศูนย์เทเวศร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

.............................................................. 
 

ผู้มาประชุม 
  ๑. ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประธาน 
  ๒. นายรณรงค์ ตั้งตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ       
  ๓. นายณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
  ๔. นายพงศกร หิรัญโรจน์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผลฯ 
  ๕. ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
    กลุ่มวิชาการ 
  ๖. นางสาวนฤดี  สมิทธ์ปรีชา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 

ฝ่ายบริหารและแผน 
  ๗. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
  ๘. ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน ์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
  ๙. น.ส.บุญเรียม  ทะไกรราช อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
๑๐. นางณิชกมล  ยมนา  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ  เลขานุการ 
                             และงานทะเบียน 
๑๑. นางสาวปิยาณี  จินาพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวรพีพร   จักษุบท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ                       ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

เนื ่องจากคณะกรรมการประจ าส านักส่งเส ริมวิชาการและงานทะเบียน ที ่แต่งตั ้งจาก
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ 159/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

 



5 
 

 
ประธาน กล่าวสวัสดี ต้อนรับกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
๑ . มหาว ิทยาล ัย เทคโน โลย ีราชมงคลพระนคร จ ึง ได ้แต ่งตั ้งคณ ะกรรมการช ุด ใหม่            

ตามค าสั่ง ที่ ๑๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
      ๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ประธานกรรมการ 

    ๒) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
    ๓) นายรณรงค์    ตั้งตระกูล     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๔) นายณัชติพงศ ์ อูทอง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๕) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
    ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยศ  สุวันทโรจน์   กรรมการ 
    ๗) นางสาวบุญเรียม  ทะไกรราช    กรรมการ 
    ๘) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขานุการ 
    ๙) นางสาวปิยาณี จินาพันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๐) นางสาวรพีพร จักษุบท     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    ทั้งนี้ ได้ตั้งไลน์กลุ่มกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือส่งข่าวสารให้
รับทราบ และแจ้งการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ ๓ ครั้ง 

๒. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ มี ๒ สาย ได้ สายพาณิชยกรรม และสายอุตสาหกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน ๒ รุ่น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ส าเร็จรวมทั้งสิ้น ๑๓๙ คน มีผู้เข้ารับ จ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็น ๙๒% 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 
๓,๒๔๙ คน และมีผู้ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓,๒๘๒ คน มีผู้ได้รับเกียรตินิยม จ านวน ๓๕๓ คน เหรียญทอง จ านวน ๑๑ เหรียญเงิน จ านวน ๑๑ คน 

๔. จ านวนนักศึกษาลดลง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักศึกษาที่รับเข้า และรายงานตัว 
ดังนี้ 

    - ระดับประกาศนียบัตร จ านวน ๒๔๓ คน คิดเป็น ๙๕%  
    - ระดับปริญญาตรี จ านวน คิดเป็น ๓,๒๓๔ คน คิดเป็น ๗๒% 

  ทั้งนี ้  มีรอบ TCAS ๕ รับตรง ปวช. และ ปวส. รอบ ๒ ก าหนดรายงานตัววันศุกร์ที ่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ คาดว่าจ านวนนักศึกษาอยู่ที่  ๘๐ – ๙๐% จากแผนรับ มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ส าหรับสาขาวิชาที ่มีนักศึกษาน้อย จะมีการย้าย
สาขาวิชาหลังจากวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 

๒ 
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                     เลขานุการ จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๖ หน้า มีคณะกรรมการขอแก้ไข จ านวน ๑ คน ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
  

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ผลการพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง (Improvement plan) จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง (Improvement 
plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  ประธาน กล่าวว่า สืบเนื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันส านัก มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ถึงแม้ว่า สกอ.จะไม่ได้ก าหนด แต่ในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ของสถาบัน ส านัก จัดท าคู่มือการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ใช้เกณฑ์ของปี ๒๕๕๓ เมื่อ สกอ.ปรับใช้เกณฑ์ ๒๕๕๗ ส านักฯ ยังไม่ได้ปรับใช้ตามเกณฑ์ดังกล่าว และ
จากการประเมินของคณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ทั้ง ๒ ข้อ 
ดังนี้ 
   ๑) พิจารณาเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงาน และให้ทบทวนเกณฑ์
ตัวชี้วัดของตัวชี้วัดที่ ๓.๑ 
   ๒) ท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน SAR ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการกิจกรรมทั้ง ๒ ข้อ เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๒ การปรับปรุงห้อง One Stop Service ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประธาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้มารับบริการห้อง One Stop Service ของส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ยังอ านวยความสะดวกไม่ครบวงจร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านัก ทั้ง ๒ ปี
ต่อเนื่องกัน เสนอแนะให้ปรับปรุงห้อง One Stop Service ให้แล้วเสร็จ ปัจจุบันส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการปรับปรุง จ านวน ๓๑๐,๖๒๒.๖๙ บาท โดยวิธีเจาะจงราคา ตาม
ข้อ ๗๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลปรากฎ
ว่ามีบริษัท ๒ ราย แจ้งว่าราคาต่ าเกินไป ไม่คุ้มค่าที่จะรับงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้น าเสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยกอง สถาบัน ส านัก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  ที่ประชุมเสนอให้กองนโยบายและ
แผน รวมงานย่อยๆทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมเป็น ๑ งานใหญ่ แล้วด าเนินการจ้างผู้ประกอบการรายเดียว 
  วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
 
 

๓ 
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พระนครและทบทวนแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม           
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ส านักส่งเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียน มีโครงการจะท า Office Automation 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
                      ๔.๑  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการทบทวนองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบ และ ๖ ตัวบ่งชี้  
   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายบริหารและแผน ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ส าน ักฯ ได ้จ ัด โครงการฝ ึกอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ เรื ่อง เทคน ิคการเข ียนรายงานการประเมินตนเอง            
(Self Assessment Report: SAR) ผลจากการอบรมได้ตัวบ่งชี้ ๓ องค์ประกอบ ๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการ ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารของหน่วยงานเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.)  
  องค์ประกอบที่ ๒ ภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้แก่ 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์                 
                                       วิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการตัดสินใจ 
  องค์ประกอบที่ ๓ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
     ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้ก ากับตัวบ่งชี้คือ รอง ผอ.สวท.ฝ่ายบริหารและแผน 
                                        ผู้จัดเก็บและรายงาน คือ งานบริหารทั่วไป 
     ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๓ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ คือ รอง ผอ.สวท.กลุ่มวิชาการ 
                                                ผู้จัดเก็บและรวมรายงาน คือ กลุ่มวิชาการ 
        ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  ผู้ก ากับตัวบ่งชี้คือ รอง ผอ.สวท.กลุ่มทะเบียนและประมวลฯ  
                                        ผู้จัดเก็บและรายงาน คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  ผู้ก ากับตัวบ่งชี้คือ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                                        ผู้จัดเก็บและรายงาน คือ ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ๔.๒ ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

๔ 
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  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการทบทวนผังและแผนยุทธศาสตร์ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๕ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยปรับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๓ งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายได้  
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการพิจารณา ควรแก้ไขเป็นร่าง
แผนปฏิบัติการระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากในปีนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี จึงยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณฯ 

๒) งบประมาณรายได้ที่เสนอขอไปพร้อมกับงบประมาณรายจ่ายยังไม่มีการพิจารณาว่าจะจัดสรร
ให้เท่าใด ขณะนี้กองนโยบายและแผน ได้ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลจ านวน
นักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และให้คณะทวนสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษา เพื่อน าไปใช้ประมาณการขอเสนอ
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓) สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายฯ จะด าเนินการพิจารณา
งบประมาณฯ ได้ล่าช้า และมีแนวโน้มว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะประกาศใช้ไม่ทัน         
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากเป็นเช่นนี้ จะเป็นการใช้งบประมาณไปพลางก่อน คือ จะสามารถใช้ได้ในส่วนของ เงินเดือน 
งบด าเนินงานที่จ าเป็น แต่ส่วนของการจัดโครงการจะยังด าเนินการไม่ได ้
     

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบผู้เกี่ยวข้องแก้ไขชื่อ ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ขอเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเพื่อทราบ 
  ๕.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบ
งบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๓ ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายของ
กระทรวงการคลัง คือ เกณฑ์ ๗๓%  ส านักฯ  ใช้จ่ายไป ๗๔.๔๔%   

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส านักฯ ให้ข้อสังเกตคือ ควรใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายก่อน 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๕.๒  การด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รอบ ๙ เดือน  
     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณด าเนินการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จ านวน ๕ โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๑ โครงการ และงบประมาณรายได้ จ านวน ๔ โครงการ 
  งบประมาณรายจ่าย ๑ โครงการ ได้แก่ 
                               ๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย              
                              Technology Enhanced learning 
             งบประมาณรายได้  ๔ โครงการ ได้แก่ 
 

๕ 
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                                ๑. โครงการสัมมนาเรื่อง  Active Learning อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร 
                    ๒. โครงการการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ ด้วยกรอบมาตรฐาน  
                                    อาจารย์มืออาชีพ 
                          ๓. โครงการวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                          ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 
                          ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ  
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๕.๓ การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

             ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
เป็นหัวข้อเดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ การตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน, 
รายวิชาที่ต้องเรียบควบคู่  
   ประธาน ชี้แจง เนื่องจากพบว่า อาจารย์คณะที่มีวิชาบังคับ วิชาเรียนควบคู่ เวลาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน เมื่อเรียนแล้วไปไม่ไหวจึงขอถอน เช่น วิชาฟิสิกซ์ ๑ แยกเป็นปฏิบัติ ๑ วิชา ซึ่งนักศึกษาถอนวิชาทฤษฎี แต่ไม่ถอน
วิชาปฏิบัติ หรือรายวิชาบางรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้เรียนวิชาบังคับก่อน หรือลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ผ่านถอนก่อน 
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงน ามาเป็นความเสี่ยง 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๕.๔ การพัฒนาบุคลากร รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และการประเมินค่าผลงาน 
             ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
และการขออนุมัติประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดระดับต าแหน่ง   
  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายบริหารและแผน ชี้แจงเพ่ิมเติม คือ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรรวม ๓๙ คน แบ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๙ คน พนักงานราชาการ ๑ คน 
ลูกจ้างประจ า ๒ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๗ คน ข้าราชการ ๕ คน ผู้บริหารมาช่วยราชการ ๕ คน 
  บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการพัฒนา จ านวน ๓๔ คน ไม่นับผู้บริหารที่มาช่วยราชการ ๕ คน มี
บุคลากรไม่เข้ารับการอบรม จ านวน ๑ คน (เนื่องจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒) คิดเป็น ๓% และผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน ๓๓ คน คิดเป็น ๙๗% เป้าหมายสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ ร้อยละ ๙๐ 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับอนุมัติประเมินค่างานเพ่ือขอต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๑๕ อัตรา ดังนี้ 
  ๑) ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงานพิเศษ     จ านวน    ๑    ต าแหน่ง 
  ๒) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ จ านวน   ๓    ต าแหน่ง   
  ๓) นักวิชาการศึกษาช านาญการ  จ านวน   ๘    ต าแหน่ง 

๖ 
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  ๔) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ จ านวน   ๓    ต าแหน่ง 
      รวม     จ านวน ๑๕    ต าแหน่ง 
 

  ทัง้นี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเตรียมเสนอผลงาน 
และแจ้งให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
  ประธาน กล่าวว่า การคัดลอกผลงานตั้งแต่ ๓ บรรทัด ต้องอ้างอิงแทรกในเนื้อหาและท้ายเล่มทุกครั้ง 
    

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๕.๕ การจัดการความรู้ (KM) รอบ ๙ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งสิ้น ๕ ครั้ง มี ๘ กิจกรรม มีองค์ความรู้ที่
สามารถน าปฏิบัติได้จริงได้แก่ การลาออนไลน์  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และงาน
สารบรรณ  
 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าหนดทุกวันศุกร์
เดือนละ ๑ ครั้ง ให้แต่ละบุคคลน าเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยนให้เพ่ือนร่วมงาน ผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จะ
น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีใบประกาศนียบัตรมอบเพ่ือเป็นการการันตรีว่าได้มีการน าเสนอ
หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นกิจกรรมจูงใจให้บุคลากรตื่นตัวในการท า KM  ส าหรับผู้ที่ไปอบรมสัมมนาก็ก าหนดให้
น าความรู้มาถ่ายทอด หรือส่งผู้แทนมาจัด KM ด้วยทุกครั้ง 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๕.๖  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแล และรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการทบทวนองค์ประกอบคุณภาพ      
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน และทบทวนตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ คาดว่ามผีลการด าเนินงาน ๔.๗๕ ระดับดีมาก 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติม รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักส่งเสริม
วิชาการ ก าหนดรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการ
ตรวจประเมินชุดเดียวกับปีที่ผ่านมา ประธานตรวจประเมิน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๗ 
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  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในฐานะรับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๕ เดือนกว่า ดังนี้ 
  ๑. เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากพบว่า ชื่อ
ภาษาอังกฤษของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ไม่เหมือนกันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้
เปลี่ยนชื่อ ดังนี้ 
      เดิม The Institute of Academic Support and Registration  
                         เปลี่ยนเป็น  The Office of Academic Promotion and Registration               
      ตัวย่อของ สวท. ใช้  OAR   
  ๒. จัดท าเพจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Faecbook@oregrmutp เมื่อวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษา และอาจารย์ ติดตาม และแสดงความคิดเห็น โดยบุคลากรทุกคน
ของส านักฯ จะต้องตอบค าถาม ปัญหา และข้อขัดข้องต่างๆ 
  ๓. จัดท าสัญลักษณ์ (Logo) ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยจัดประกวดให้
บุคคลภายนอกส่งเข้าประกวด และให้บุคลากรทุกคนของส านักฯ ลงคะแนน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเป็น
เงินสดพร้อมใบประกาศนียบัตรรับรอง และประกาศใช้เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ และได้น าสัญลักษณ์มาเพ่ิมบนปก
คู่มือการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

  งานวิชาการ  ประธาน ขอค าแนะจากคณะกรรมการฯ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  เล่าถึงการ
ด าเนินการระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และการเทียบโอน ดังนี้ 

๑. การด าเนินการในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เริ่มจากบัณฑิตศึกษา ส านัก 
บัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  มีระเบียบใช้แล้วในระดับปริญญาตรี มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมระเบียบการ
เทียบโอน ได้แก่ เทียบโอนจากท่ีเรียนมาแล้ว เทียบโอนจากประสบการณ์ เทียบโอนจาก แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ที่
มีมาก่อน (Portfolio) เทียบโอนจากการฝึกอบรม แต่ขาดในเรื่อง การเทียบโอนจากการฝึกอบรมในหน่วยงานที่เป็น
มหาวิทยาลัย ซึ่งในระเบียบยังไม่มี จึงเพ่ิมข้อความ “การเทียบโอนจากการฝึกอบรมสามารถน าหน่วยงานที่เป็น
สถานศึกษาสามารถมาเทียบโอนได้” 

๒. การเทียบโอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่ด าเนินการเทียบโอนคือ หลักสูตรของ อส.บ.  
เทคนิคการผลิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นนักศึกษากลุ่มที่ท างานในสถานประกอบการ อนาคตจะด าเนินการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ -๖ เรียนสะสมไว้ โอนมาเป็นวิชาที่เรียน เทียบโอน
ได้ไม่เกิน ๓ (C) ขึ้นไป  ส่วนสาขาวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาจะให้เทียบโอนหรือไม่ ค่าธรรมเนียม
การเทียบโอน เก็บเป็นนักศึกษาเข้าร่วมโครงการก่อน แล้วเก็บเป็นรายวิชาอีกครั้ง  การเทียบโอน ๑ ต่อ ๑ 
  ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร  
ด าเนินการดังนี้ 

๑. ร่างหลักสูตรที่เป็น Non-degree หลักสูตรอบรมออกแบบ ๑ เครดิตจะต้อง ๑๕ ชั่วโมง 
 

๘ 
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ทฤษฎี ๒ เท่าปฏิบัติแล้วเทียบหลักสูตรนี้อบรมแล้วกี่ชั่วโมง ดังนั้น เมื่อเทียบชั่วโมงแล้วเท่ากับ ๒ หน่วยกิต คือ ๑ 
Module ๒ หน่วยกิต เทียบได้กับวิชาอะไร ในหลักสูตรอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบันอบรมแล้วได้ใบ
ประกาศนียบัตร น ามาเก็บไว้ใน Credit bank วางแผนไว้ ๕ ปี 

๒. PTC มทร.พระนคร จะท าในวิชาชีพ เรียนวิชาพ้ืนฐานมาก่อน เมื่อเป็นนักศึกษาของ    
มทร.พระนคร สามารน า portfolio มาพิจารณาให้ได้คะแนนมากขึ้น  
  อาจารย์บุญเรียม  ทะไกรราช ขอทราบกระบวนการเทียบโอนของธนาคารสะสมหน่วยกิต ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ประธาน  สิ่งที่จะด าเนินการคือ การเปิดเรียนเป็น Portfolio Transfer Credit (PTC) และ
ธนาคารสะสมหน่วยกิต ด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ ๑. ฝึกอบรม ๒. เรียนเป็นมู้ก (MOOC) กระบวนการในการ
ด าเนินการเสร็จทันหรือไม่ 
  หลักสูตร Non-Degree ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดตารางสอนไว้เรียบร้อย
แล้ว รวมถึงการเก็บค่าเนียมนักศึกษา และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าวิชาบูรณาการ ๒ หน่วยกิต กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ การใช้ IT นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
   

งานพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี มีการด าเนินงาน ๒ ส่วน  คือ 

ส่วนแรก ประสานงานเกี ่ยวกับพระราชวัง ส่วนที่สอง กระบวนการ วัน เวลา พิธีการ สวท.มทร.ธัญบุรี
ด าเนินการเหมือนเดิม 

๒. กรรมการด าเนินการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชุดแรก ควรจัด  
ประชุมก่อน แล้วจึงประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือมอบหมายหน้าที่ 
 ๓. การตั้งแถวในห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวท.มทร.ธัญบุรี เป็น
ผู ้ด า เน ินการ ส ่วนการตั ้งแถวเพื ่อ เข ้าร ับระราชทานปริญญาบัตรที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์นั ้น  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สวท.ธัญบุรี ควบคุมดูแลป ระมาณ ๒ – ๓ คน เพื่อ
ประสานงานเวลาตั้งแถว และเคลื่อนแถวเข้าห้องประชุมฯ  
 ๔. ในส่วนของ สวท.มทร.พระนคร ไม่มีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วม แต่ใช้วิธีแฝงตัว
เข้าไป เป็นความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร มีอาจารย์ก ากับแถวดูแล 
เจ้าหน้าที่ของ มทร.พระนคร จะท าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตภายในห้องประชุมให้แถวบัณฑิตที่เดินเข้าภายใน
หอประชุมเข้านั่งประจ าที่ให้เรียบร้อย และเก็บใบรายงานตัวจากอาจารย์ก ากับแถว โดยมีเจ้าหน้าที่ สวท.มทร.
ธัญบุรี ให้ความช่วยเหลือ 
                       ส าหรับคณะกรรมการประสานบัณฑิตฯ สวท.มทร.พระนคร มีการประชุมทุกปี เมื่อมีการ
จัดท าผังแล้ว แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแถวบัณฑิตซ้าย –ขวา ประสานอาจารย์ก ากับแถว รายงานจ านวน
บัณฑิตให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือดึงใบปริญญาบัตรออกส าหรับบัณฑิตที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารงานของ สวท.ธัญบุรี 
 ๑. ระบบการออกหนังสือรับรอง ปัญหาต้องลงนามหนังสือรับรองจ านวนมากท าให้เสียเวลา
มาก นักศึกษารอคอยเป็นเวลานาน ปัจจุบันใช้วิธีสแกนลายเซ็น ใช้เวลา ๑๐ นาที และมีระบบตรวจสอบ 
 
 
 

๙ 



13 
 

 
 ๒. ใช้ระบบออนไลน์รายงานตัวนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่มีข้อเสียคือ ไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้  แต่ได้จัดท าหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิไปที่สถานศึกษาภายใน ๑ เดือน 
ให้ยืนยันกลับมาอีกครั้ง โดยมีคอนเซ็ป “ท าอย่างไรก็ได้ให้นักศึกษามาหาเราน้อยที่สุด” 
 ๓. หนังสือรับรองยกเลิกการติดรูปถ่าย 
 ๔. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย โดยให้เจ้าหน้าที่กองคลังมารับเงิน และยกเลิกค่าธรรมเนียมใน
การลงทะเบียน 

๕. ระบบแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา ใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
                                                                                
                                                                               นางสาวรพีพร   จักษุบท                                                                               
                                                                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                                     
                                                                               นางณิชกมล   ยมนา                                                                                                                                                    
                                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

เรื่องสืบเนื่อง 
-------------------------------------------- 

 

............................................................................................................................. ......................................................... 

.................................................................................................................................................... .................................. 

................................................................................................ ......................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

........................................................... ...........................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

................................................................................................................................................... ................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
-------------------------------------------- 

๔.๑  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและ     

งานทะเบียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
...................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ....................................................................................  
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( 4 เป้าประสงค์)    ( 12 กลยุทธ์)           ( 2 เป้าประสงค์)                                     ( 4 กลยุทธ์) 
  BSC 

 
                                                                                                                                                                                                        

 
 

 
 
 
 

                                 
 

ผังยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการ และงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 

1. สนบัสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และความต้องการ 
   ของสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้มคีณุภาพ 
3. พัฒนาระบบทะเบียนนกัศกึษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทนัสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
4. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบยีนใหน้ักศกึษา อาจารย ์และบุคคลทั่วไปด้วย 
    เทคโนโลยสีมัยใหม ่
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมคีุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศกัยภาพ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตนและเป็นผู้สร้าง 

แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

   พันธกิจ และ นโยบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

 

1.3 หลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนทันสมัยมี
มาตรฐานระดับชาติและสากล 

2.1 มีระบบการพัฒนาทุน
มนุษย์ เพื่อใหบุ้คลากร
ท างานอยา่งมืออาชีพ 

 

1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ 

ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและเป็นที่พึ่ง 

ของสังคม 

การพฒันาองค์กร 
 

ประสิทธิภาพ 

 

1.2 ระบบทรัพยากรสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

คุณภาพ 

ประสิทธิผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 

(ปีการศึกษา 2561) 

1.1.1 ก าหนดลกัษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
1.1.2 พัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที ่
 มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเดน่ให้เป็นอาจารย์ต้นแบบ และแลกเปลี่ยน

เรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ 
1.1.3 เพิ่มประสทิธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนทีท่ันสมัย 

 
1. 2 .1      สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนทีท่ันสมัย เชน่ การเปิดหลกัสูตร 
               online หรือ หลกัสตูรระยะสั้นอืน่ ๆ  เป็นตน้ 
1.2.2  เพิ่มประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบรกิารการศึกษา ระบบฐานข้อมูล 
           การศกึษา ส าหรับการวางแผนการบริหารการศกึษา การวางแผนหลกัสูตรอย่างต่อเนือ่ง 

 
1.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศและอาเซียน และได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ 
1.3.2 พัฒนาหลักสตูรที่มีความพรอ้มเป็นหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล 
1.3.3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทัง้ระบบการสอนทฤษฎแีละปฏิบัติ 

ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
1.3.4 ก าหนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญของนกัศกึษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ 
 

 

1.4.1 พัฒนากระบวนการรับนักศกึษา ตั้งแต่การประชาสัมพนัธ์เชงิรกุ กฎเกณฑ์การรับสมัครและการคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อ 
1.4.2 ส่งเสริมนกัศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมจติสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาคุณภาพชวีิตนกัศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจติใจทีเ่ข็มแข็ง 

- สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศกึษาในทกุด้านเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงส าคัญตอ่การสร้างบัณฑิตทีม่ีศักยภาพ และมีคณุลักษณะตรง
ตามอัตลกัษณ์และความต้องการของสังคม 

1.4.3 สนับสนุนการพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทัล) และภาษาต่างประเทศของนักศกึษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

 

2.1.1 มีระบบการจดัการทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน    
มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรม
องค์ทีเ่ข้มแข็ง 

 
2.2 การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวเอื้อต่อการ

แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการมีส่วนร่วมและ

ธรรมาภิบาล 

 

2.2.1 มีระบบบริหารจัดการ ให้
คล่องตัวมีประสทิธิภาพสูง ตาม
หลักการมีส่วนรว่มและ        
ธรรมาภิบาล 

2.2.2 มีระบบการจัดการ ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สงูสูด 

2.2.3 การประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ เพือ่
การแข่งขนัทั้งในและนอก
ประเทศ 

 

1. สนับสนุนการจัดการศกึษาให้สอดคลอ้งกับความต้องการของสงัคมและการพัฒนาประเทศ 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บัณฑิตนกัปฏิบัติด้วยหลักสูตรสมรรถนะ  
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning  
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทั้งด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเข้าสู่สังคมดจิิทัล 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความถกูต้อง ความสมดุล ความส าเร็จของบุคลากรและหน่วยงาน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล            
เป้าประสงค์ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา 
    

กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.1.2 พัฒนาคณาจารย์ให้มศีักยภาพ
ด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุน
คณาจารย์ที่มผีลงานดา้นการจดัการ
เรียนการสอนดเีด่นให้เป็นอาจารย์
ต้นแบบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบ 
 
1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

1.1.2.1  สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาอาจารย์
ให้มีลักษณะเป็นอาจารย์ที่พึงประสงค์ 
1.1.2.2  สร้างกิจกรรมพัฒนาความพร้อมใน
การปฏิบัติงานด้านการจดัการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 

1. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง ก้าวแรกสู่
อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology Enhanced 
Learning 
 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
เรียนรูผ้่านเกมส์ (Games Based Learning) 

ระดับเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 
- ร้อยละของ
อาจารย์พัฒนาการ
เรียนการสอน 
- ร้อยละของ
อาจารย์ที่สอนด้วย  
สื่อการสอนดิจิทัล 
ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 

เงินรายได ้
 
 
 

เงินรายได ้

80,000 
 
 
 

200,000 

กลุ่มวิชาการ 
 
 
 

กลุ่มวิชาการ 
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เป้าประสงค์ 1.2  ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 

กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.2.1  สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เช่นการเปิดหลักสตูร 
online หรือ หลักสตูรระยะสั้นอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 
 
1.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการ
บริการการศึกษา ระบบฐานข้อมูล
การศึกษา ส าหรับการ   วางแผนการ
บริหารการศึกษา การวางแผนหลกัสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

1.2.1.1 พัฒนาระบบบริการการศกึษาที่มี
ประสิทธิภาพทันสมัย ในยุคดิจิทัล 
1.2.1.2 จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการการศึกษา 

1. โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ
บริการการศึกษา 
 

ระดับเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อ
สภาวะแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ร้อยละ 40 
 
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 
- ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 
 

เงินรายได ้
 
 
 
 

550,000 
 
 
 
 

กลุ่มทะเบยีน
และ

ประมวลผล 
 
 
 
 

 
 
 



18 
 

เป้าประสงค์ 1.3  หลักสูตรและการจัดการทันสมัยมีมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 

กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.3.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและอาเซยีน 
และได้รับการรับรองจากสมาคม
วิชาชีพ 

 
 

1.3.1.1 พัฒนาหลักสตูรสมรรถนะ      
เพิ่มและปรับปรุงหลักสตูรที่ม ีWork-
Integrated Learningและ STEM มุ่งสู่
การเรยีนรู้จากการท างานจริงและขยาย
ไปสูร่ะดับนานาชาต ิ
1.3.1.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
เรียนการสอนแบบ Active Learning  ฝึก
ให้นักศึกษาคิดเป็นระบบ ปฏิบตัิเป็นเลิศ 
และมีทักษะการท างานเป็นทีม  
1.3.1.3 พัฒนาหลักสตูรที่มีความพร้อมใน
การบูรณาการ 

1. โครงการการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ระดับเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 
- ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมีพื้นฐาน
ดีและมีความสามารถสูง 
(จากในประเทศและ
สากล) 
- ผลการประเมินการ
บริหารหลักสตูรโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 3.05 คะแนน 
 
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ      
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

เงินรายได ้
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาการ 
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เป้าประสงค์ 1.4  บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พึ่งของสังคม 
กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ งบประมาณ ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1.4.2  ส่งเสริมนักศึกษาดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตนักศึกษาท้ังด้านสุขภาพกายและ
จิตใจที่เข้มแข็ง 
        - สนับสนุนการพัฒนาการจดั
การศึกษาในทุกด้านเพื่อเพ่ิมระสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งส าคญัต่อการ
สร้างบณัฑิตที่มีศักยภาพ และมี
คุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์และ 
ความต้องการของสังคม 

1.4.2.1 จัดกิจกรรมที่สร้างและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั  
1.4.2.2 พัฒนาระบบและกลไกการสรา้ง
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา 

1. โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ระดับเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตครอบคลมุ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
1) บัณฑิตคดิเป็นระบบ 
2) บัณฑิตปฏิบัตเิป็นเลศิ 
3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
4) บัณฑิตเป็นที่พ่ึงของสังคม 
- ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี
ตามกรอบคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลยั 
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ          
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

เงินรายได ้ 100,000 กลุ่มวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 2.1  มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ 

กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ งบประมาณ ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

2.1.1  มีระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน    
มีความเป็นมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์ที่
เข้มแข็ง 
 
 
 
 

2.1.1.1 พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลและติดตามประเมินผล 
2.1.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
2.1.1.3 สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและสร้างจิตส านึกต่อองค์กร
ของบุคลากร 
2.1.1.3 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้ 
1.1 โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากรด้าน

ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการ
ด้านวิชาการและทะเบียน  

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     
การบันทึกวิทยานิพนธ์และ       
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

2. กิจกรรมการจัดการความรู้ ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 
 
 
 
 

 

ระดับเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการท างานและ
การพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ (ระดับบริหาร 
อาจารย์ พนักงานสาย
สนับสนุนตามหลัก     
ธรรมาภิบาล) 
- ร้อยละของบุคลากร
ที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ 
 
 ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ      
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

 
เงินรายได ้

 
 

เงินรายได ้

 
40,000 

 
 

37,000 

 
งานบริหาร

ทั่วไป 
 

กลุ่ม
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 
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เป้าประสงค์ 2.2  การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ งบประมาณ 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2.2.1 มีระบบบริหารจัดการ ให้
คล่องตัวมีประสิทธิภาพสูงตามหลกัการ
มีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

2.2.1.1 ปรับโครงสร้างองค์กร และ
บทบาท ภาระรบัผิดชอบที่ครอบคลุมและ
ชัดเจน 
2.2.1.2 ใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันเพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2.2.1.3  พัฒนาระบบการให้บริการที่มี
ความคล่องตัว ลดขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ 
One Stop Service 

 
 
 
1. โครงการ พัฒนาระบบงานคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2562 
2.   ด าเนินการปรบัปรุงห้อง One Stop 
Service ของส านักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียน  

ระดับเป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 
(บุคลากรภายใน 
กรรมการ ผู้มารับ
บริการ) ในด้านการ
บริหารจดัการ 
- ผลการประเมินการ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้ใช้บริการ  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
 
 

เงินรายได ้
 
 

เงินรายได้
สะสมของ

มหาวิทยาลยั 

 
 
 

10,000 
 
 

494,241.11 
 
 
 

 
 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 
งานบริหาร

ทั่วไป 
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๔.๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบรายจ่าย และงบรายได้) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓      

(งบรายจ่าย และงบรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................... .............................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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๔.๓ แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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๔.๔ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอค าสั่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ และบริหาร

จัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย         
การจัดการความรู้ในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียด        
ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
.................................................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ........................................................................................  
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๔.๕ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

และประเด็น/หัวข้อความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒          

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละภาระงานแล้ว มีมติเห็นชอบใน หัวข้อความเสี่ยง 
เรื่อง จ านวนนักศึกษาที่ลดลง ให้เป็นความเสี่ยงของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................
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            แผนบริหารความเสี่ยง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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๔.๖ การพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ได้เสนอแนะการพัฒนาส่งเสริม/ปรับปรุง Improvement plan ดังนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  

แนวทางแก้ไข  และแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อเสนอแนะ 

แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผน / โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการ

ด าเนินการ/
หลักฐาน 

๑. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่

สะท้อนพันธกิจของหน่วยงาน 
 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การบริหารความเสี่ยงและ       
วางระบบควบคุมภายใน 

๒. จัดประชุมพิจารณาความ
เสี่ยงภายในหน่วยงาน 

๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
๔. ด าเนินการติดตามผล      
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

งานบริหารทั่วไป  ตค.62-กย.63  

๒. การพัฒนาการเขียน SAR ของ

หน่วยงาน 
 

โครงการพัฒนาระบบงาน
คุณภาพภายในปีการศึกษา 
2562 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

     มีค.63  
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ระเบียบวาระท่ี 5 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

-------------------------------------------- 
๕.๑  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีวิสัยทัศน์ และนโยบาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   
เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการ และงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

พันธกิจ 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และความต้องการ 
   ของสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปด้วย 
    เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................... ....................................... 
......................................................................................................................................................................................  
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๕.2  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณประจ าปี 2562 แยกเป็นงบประมาณรายจ่าย 

และงบประมาณเงินรายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณตั้งต้น ใช้ไป คงเหลือ  ใช้ไปร้อยละ 

งบประมาณรายจา่ย  10,842,825.00 10,242,675.47 600,149.53 94.47 

งบประมาณเงินรายได ้ 3,160,250.00 3,043,360.84 116,889.16 96.31 

รวมทั้งสิ้น 14,003,075.00 13,286,036.31 717,038.69 94.88 
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เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

5.๓  สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน 
5 โครงการ  แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 โครงการ  และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 งบประมาณรายจ่าย ๑ โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย Technology  Enhanced learning 
 งบประมาณเงินรายได้  ๔ โครงการ ได้แก่ 
 1. โครงการสัมมนาเรื่อง  Active Learning อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร 

  2. โครงการการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ ด้วยกรอบมาตรฐาน อาจารย์มืออาชีพ 
 3. โครงการวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 
 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
........................................................................................... ...........................................................................................  
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 ๕.๔  สรุปผลการพัฒนาบุคลากร และการประเมินค่าผลงาน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวนบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ลูกจ้างชั่วคราว  9   ราย 
  พนักงานราชการ  1 ราย 
  ลูกจ้างประจ า  2 ราย 
  พนักงานมหาวิทยาลัย   17 ราย 
  ข้าราชการ    5 ราย 
  *ผู้บริหาร   5 ราย 
      รวม          39 ราย 

หมายเหตุ  * ผู้บริหารมาช่วยราชการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากหน่วยงานอื่น 
   นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ข้าราชการ สังกัด ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         

(กลุ่มบัณฑิตฯ) ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิการบดี 

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 พัฒนาด้านอาชีพ พัฒนาด้านดิจิทัล 
ได้รับการอบรม 33 ๑๙ 
ไม่ได้รับการอบรม 1 ๑๕ 

รวม 34 34 
 

หมายเหตุ บุคลากรจ านวน 34 ราย นับรวมราย นางสาวรุ่งฤดี    ตรงต่อศักดิ์ 

 
บุคลากรที่ไม่ได้รับการอบรม  นางสาวณัฐฐิรา  บุญสมพงษ์ 

 
เนื่องจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 2 มกราคม 2562 

  
 

บุคลากรไม่นับรวมผู้บริหาร ที่มาช่วยราชการจากหน่วยงานอ่ืน 
  

การขออนุมัติประเมินค่างานเพื่อขอก าหนดระดับต าแหน่ง สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการประเมินค่างานและอนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง จ านวน ๑๕ ต าแหน่ง 
ดังนี้ 
งานบริหารทั่วไป  ๔ ต าแหน่ง 

๑. ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จากระดับช านาญงาน  เป็นระดับช านาญงานพิเศษ                    
จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

๒. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จากระดับปฏิบัติการ  เป็นระดับช านาญการ                  
จ านวน ๓ ต าแหน่ง 

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล ๖ ต าแหน่ง 
๑. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จากระดับปฏิบัติการ  เป็นระดับช านาญการ                      

จ านวน ๓ ต าแหน่ง 
๒. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  จากระดับปฏิบัติการ  เป็นระดับช านาญการ                  

จ านวน ๓ ต าแหน่ง    
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กลุ่มวิชาการ 
๑. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  จากระดับปฏิบัติการ  เป็นระดับช านาญการ                        

จ านวน ๓ ต าแหน่ง    
กลุ่มบัณฑิตศึกษา 

๑. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  จากระดับปฏิบัติการ  เป็นระดับช านาญการ                  
จ านวน ๒ ต าแหน่ง    

 งานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพ่ือเตรียมผลงานรับการประเมิน
พร้อมทั้งแจ้งขอรับการประเมินค่าผลงานขอต าแหน่งประเภททั่วไป  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ๑๕ ต าแหน่ง ไปยังกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
.................................................................................................................................... .................................................. 
......................................................................................................................................................................................  

5.๕  สรุปผลการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรมการจัดการ

ความรู้ทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ๘ กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ และการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

 
 
 

จ านวนกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 
 
 

อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1                        
วันที่  22 ม.ค.62 เรื่อง ลาออนไลน์ 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2                  
   วันที่ 22 ก.พ.62 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ 

เพจ สวท. และเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3                     
วันที่ 8 มี.ค.62 เรื่อง การขายออนไลน์  
และงานสารบรรณ 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4                     
วันที่ 17 พ.ค.62 เรื่อง งานรับสมัคร     
และงานพัฒนาวิชาการ 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา วันที่ 25 เม.ย.62 
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การบ่งชี้ความรู้ 
-  องค์ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ 
พันธกิจของส านัก 

 

 
จ านวนองค์ความรู้
ที่น ามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงานอย่างเห็น

ผลเป็นรูปธรรม 
 

 
อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

 

 
1. องค์ความรู้ เรื่อง การจัดท ารายงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา  

2. องค์ความรู้ เรื่อง การลาออนไลน์ 
3. องค์ความรู้เรื่อง งานสารบรรณ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................................................................................  
 
5.๖  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ    
การตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อนหลังตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
.................................................................................................................................................................. .................... 

.............................................................................................................. ........................................................................ 
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กลุ่มทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

(๓) 
ภารกิจติดตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 

(๘) 
การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
การตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร/ รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน, 
รายวิชาท่ีต้องเรียบควบคู่ 

 
การจัดท าหลักสูตรโดยการก าหนด
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน,รายวิชาที่
ต้องเรียนควบคู่ ต้องก าหนดเนื้อหา
สาระในการเรียนรู้ให้ต่อเนื่อง และ
การก าหนดแผนการเรียนตลอด
หลั กสู ตรให้ ถู กต้ อ ง ครอบคลุ ม
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตรเพื่ อ ให้นั กศึกษาส าเร็จ
การศึ กษาตามรายวิช าบั งคั บ ที่
ก าหนดไว้ 

 

 
๑ .ประ ชุมหารือ ในการ
ประชุมกรรมการพัฒนา
วิชาการ  
๒. ประชุมหารือในการ
ประชุมคณ ะกรรมการ
บริหารส านักฯ 
๓. วางแผนร่วมกันในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

 
กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติ
อยู่สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ 
การจัดท าแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตรที่มีการ
จัดรายวิชาไม่ ตรงกับ
โค ร งส ร้ า งห ลั ก สู ต ร
รายวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

 
จัดให้มีการประชุม 
วางแผน  ก าห น ด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนินงานร่วมกัน
กั บ ส่ ว น ง า น ที่   
เกี่ยวข้อง และจัดให้
มีปฏิทินการด าเนิน 
งานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ 

 
- กลุ่มทะเบียน
และประมวลผล 
- กลุ่มวิชาการฯ 
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5.๗  สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ได้ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 3 องค์ประกอบ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพของปี 2561  
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลการ

ประเมินที่ต่าง
จากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

 

ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 4 ข้อ 6 ข้อ  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 3 ข้อ 5 ข้อ  5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 3 ข้อ 4 ข้อ  4  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 3 ข้อ 5 ข้อ  5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 3 ข้อ 5 ข้อ  5   ......5..... คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 3 ข้อ 4 ข้อ  4  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 4 ข้อ 5 ข้อ  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.67  
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3 

ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1 4 ข้อ 7 ข้อ  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 5  
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบท่ี 1 - 3 4.75  
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ตารางสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบของปี 2561  

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี  1 - 5 - 5 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  2 - 4.67 - 4.67 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  3 - 5 - 5 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ - 4.75 - 4.75 ดีมาก 
ผลการประเมิน - 4.75 - 4.75 ดีมาก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม...................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .......................................................... 
 

5.8 การปรับปรุงห้อง One Stop Service ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 494 ,241.11 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
ส าหรับงบประมาณปรับปรุงอาคาร 2 หลัง จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
 1. ห้องบริการงานเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 
 2. ปรับปรุงบิวท์อินล้างจานข้างลิฟต ์ชั้น 2 และชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 
 3. ปรับปรุงกั้นห้องนิติกรกองบริหารงานบุคคลส านักงานอธิการบดี 

 ผลการด าเนินงาน 
 กองคลัง ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้รับจ้าง จ านวน 4 ราย เพ่ือเข้าเสนอราคาแล้ว ปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้รับจ้างรายใดสนใจยื่นซองเสนอราคา และอยู่ระหว่างกองคลังสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และขออนุมัติ
ยกเลิกการจ้างงานดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................................................. ......... 
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๕.๙  แผนการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
แผนการพัฒนาหลักสูตรที่จะเปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 3 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งอ ยู่
ระหว่างด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม...................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
5.๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
            มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร    
แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 40 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 6 หลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 หลักสูตร มีผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.32 โดยมีรายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม.................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
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5.๑๑ รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
กลุ่มทะเบียนและประมวลผล รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร         

ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

คณะ จ านวน
บัณฑิต 

บัณฑิตไม่เข้ารับ รวมบัณฑิต
เข้ารับ 

คิดเป็น 
% ซ้อมย่อย

รวม 
ซ้อมใหญ่ 
(คลองหก) 

วันจริง 

 วิศวกรรมศาสตร ์ 485 30 30 29 456 94.02 
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 413 8 8 7 406 98.30 
 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 184 4 4 5 179 97.28 
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 122 4 4 4 118 96.72 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 122 3 3 3 119 97.54 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 116 2 2 2 114 98.27 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 117 5 5 5 112 95.72 
 ศิลปศาสตร ์ 215 8 8 8 207 96.27 
 บริหารธุรกจิ 1508 58 58 58 1450 96.15 

รวมทั้งสิ้น 3282 122 122 121 3161 96.31 
                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

หมายเหตุ  - กิตติมศักดิ ์ 4  คน 
         

              - เหรียญทอง  11 คน  เหรียญเงิน  12 คน  รวมทั้งสิ้น  23  คน (ไม่เข้ารับ 1 คน)  
     

              - บัณฑิตนั่งรถเข็น  3  คน 
         

              - บัณฑิตตั้งครรภ ์ 1  คน 
         

              - บัณฑิตเดินช้า  1  คน (กินยาทุก 4 ชม. บัณฑิตสมาธสิั้น) 
       

              - ปริญญาตร ี 3200 คน (บัณฑิตตกค้าง  15 คน)   - ปริญญาโท  79 คน    - ปริญญาเอก  3 คน  
   

              - บัณฑิตไม่เข้ารับปรญิญา   ป.ตร ี 111 คน   ป.โท  10 คน   ป.เอก  - คน  
     

            - บัณฑิตที่เข้ารับปริญญา  ป.ตรี 3089 คน  ป.โท 69 คน  ป.เอก  3 คน  รวมทั้งหมด 3161 คน 
  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม.................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
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5.๑๒ รายงานจ านวนนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 

            กลุ่มทะเบียนและประมวลผล รายงานจ านวนนักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

จ านวนนักศึกษารายงานตัวข้ึนทะเบียน ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

คณะ แผน
รับ 

วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช., ปวส. รวมรับ
ไว้ 

คิดเป็น 
% 

ขาด/
เกิน Tcas1 Tcas2 Tcas3 Tcas4 Tcas5 โควตา รับตรง 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 250 4 5 5 0 0 121 56 193 77.20 -177 
เทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร ์

435 89 78 30 40 23 217 1 477 109.66 42 

เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

245 22 63 62 16 44 15 37 263 107.35 18 

บริหารธรุกิจ 1555 118 142 113 7 107 635 276 1473 94.73 -82 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

210 17 34 18 24 25 27 21 168 80.00 -42 

วิศวกรรมศาสตร ์ 720 36 23 42 0 24 149 238 516 71.67 -204 
ศิลปศาสตร ์ 235 51 52 42 15 46 55 28 289 122.98 54 
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 170 24 18 18 3 7 19 10 100 62.50 -70 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 175 13 18 27 18 5 5 10 99 56.57 -76 

รวมทั้งสิ้น 3985 374 433 375 195 281 1199 677 3578 89.79 -407 

                                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
.............................................................................. ........................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
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5.๑๓  แผนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา 2562 

   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล รายงานแผนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

1. สรุปแผนรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

คณะ แผนรับ วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. วุฒิ ปวส. 
Tcas1 Tcas2 Tcas3 Tcas4 Tcas5 โควตา รับตรง โควตา รับตรง 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 200 10 10 10 0 0 10 10 90 60 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 455 185 80 65 0 0 50 0 75 - 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 245 25 50 50 50 40 15 15 - - 
บริหารธรุกิจ 1450 140 117 84 70 62 134 83 550 210 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 210 44 34 42 26 24 20 20 - - 
วิศวกรรมศาสตร ์ 570 49 45 82 30 35 69 90 85 85 
ศิลปศาสตร ์ 245 45 50 40 20 20 25 45 - - 
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 160 50 32 25 20 15 10 8 - - 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 155 35 35 30 15 15 15 10 - - 

รวมทั้งสิ้น 3690 583 453 428 231 211 348 281 800 355 
 

2. สรุปแผนรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ประเภทวิชา แผนรับ วุฒิ ม.3 
โควตา รับตรง 

อุตสาหกรรม 175 80 95 
พาณิชยกรรม 35 20 15 

รวมทั้งสิ้น 210 100 110 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................. ....................................................................................................................  
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๕.๑๔ รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............... 
.................................................................................................................................................................................. .... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม......................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

๕.๑๕ รายงานจ านวนผู้สมัครและรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๑      
ปีการศึกษา 2562 
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๕.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานส านักงานผู้อ านวยการ 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เรื่อง แก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  มีมติ เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการยกร่างฯ และน าร่างข้อบังคับฯ เข้าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ    

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติ  ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไปทบทวนและน าเข้าที่

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ มีมติ เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ       

งานทะเบียน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายก่อน ขณะนี้มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม............................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................................................................................................... ................................ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 

เรื่องอ่ืน ๆ 
-------------------------------------------- 

................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................... .................................................. 
  

มติที่ประชุม.................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ . 
............................................................................................................................. ......................................................... 


