คํานํา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการสร้า งสั ง คมไทย ทํ า หน้ า ที่ เป็ น แหล่ งผลิ ต
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โดยการประเมินตนเองและการรับประเมินจากองค์กรภายนอก
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานหนึ่ งของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินตนเอง
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามเกณฑ์
ของ สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 – 2561 จึงจัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานที่ชัดเจนมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือฉบับนี้จะนําไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายในที่สุด
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บทที่ 1
ข้อมูลหน่วยงาน
1.1 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.2 สถานที่ตั้ง
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ,4 และ 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
1.2.1. อาคาร สถานที่ ตามพื้นที่ดําเนินงาน 4 เขตพื้นที่ คือ
เขตพื้นที่ชั้นที่ 1 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
สํานักงานบริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ด้วยระบบ One Stop Service
เขตพื้นที่ชั้นที่ 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
เป็นที่ทําการห้องผู้อํานวยการ ห้องรองผู้อํานวยการ (กลุ่มทะเบียนฯ และกลุ่มบัณฑิตฯ)
ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สํานักงานผู้อํานวยการ และกลุ่มบัณฑิตศึกษา
เขตพื้นที่ชั้นที่ 4 ครึ่ง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
เป็นห้องเก็บเอกสาร และห้องน้ํา
เขตพื้นทีช่ ั้นที่ 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
เป็นที่ทําการ ห้องรองผู้อํานวยการ (กลุ่มวิชาการ) ห้องรองผู้อํานวยการ (ฝ่ายบริหาร
และแผน) ห้องกลุ่มวิชาการ และงานบริหารทั่วไป
1.3. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น แทนสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล ตาม
พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2548 โดยมี ก ารรวมวิ ท ยาเขตจั ด ตั้ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล จํ า นวน 9 แห่ ง
ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
: คูม่ ือการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทะนุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยให้ ผู้สําเร็จ
การอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123
ตอนที่ 118 ก. ออกเป็น 12 ส่วนราชการ และเพิ่มเติมในประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 124 ตอนที่
54 ก ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1
บททั่วไป มาตรา 8 มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุ ณ ภาพและเป็ นที่ พึ งพอใจของผู้รับบริการ อันได้แก่ สถานศึกษาอื่ น
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานั กส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ นหน่ วยงานที่ ทํ าหน้ าที่ เกี่ยวกั บงานทะเบี ยนและสถิ ติ
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนั้ น ยั ง ทํ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม งานวิ ช าการต่ า งๆ ได้ แ ก่ การประสานงานในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
:

คูม่ ือการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2561 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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การศึ กษาสหกิจศึกษา การจัดทํ ามาตรฐานการศึกษา การจัดการความรู้ให้ กับมหาวิทยาลั ย การดําเนิน
กิจการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา
3. ดําเนินการเกี่ยวกับด้านทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ การจัดทําประวัติ การจัดเก็บผลการเรียน
การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เป็นต้น
4. ดําเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนังสือรับรอง
5. ดําเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรม
6. ประสานงานในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร ติดตามประเมินผล และจัดมาตรฐานการเรียน
การสอนและวิชาชีพ
7. ประสานงานในการดําเนินงานสหกิจศึกษา การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8. ประสานงานในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. วางแผน ควบคุมและติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานหลัก ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการและงานทะเบียนที่ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และความต้องการของสถานประกอบการ
2.
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ
3.
พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4.
พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.
พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
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เป้าหมาย
1.
เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3.
เพื่อให้มีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทันสมัยเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การดําเนินงาน แบบ e-university
4.
เพื่อให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนสําหรับ นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลทั่วไปที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ถึงพร้อมซึ่งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการเรียนรู้และการ
ให้บริการสมัยใหม่ที่มีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
นโยบาย
1. พัฒนาหน่วยงานและระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพพร้อมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจ ให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริการ
2. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการบริการงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีทั้งประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการและการบริการแก่นักศึกษา คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ถึงพร้อม ซึ่งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการให้บริการทาง
วิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
6. สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการบริการให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกันทั้งหน่วยงาน
ภายในและกับหน่วยงานอื่น
7. สนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับของหน่วยงาน มีวินัย มีความสามัคคี เสียสละ และความรักต่อ
หน่วยงาน
8. ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับร่วมมือร่วมใจในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และรู้จักสิทธิหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
1.5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
สํ า นั ก ส่ งเสริม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และมี
รองผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติภาระกิจต่างๆ โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและอัตรากําลัง ดังต่อไปนี้
:
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แผนภูมทิ ี่ 1
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํ านักงานผู้อํานวยการ

งานบริหารทัว่ ไป
- สารบรรณ
- ธุรการ
- บุคลากร
- พัสดุ - ครุ ภณั ฑ์
- งบประมาณ
- จัดพิมพ์
- การเงินและบัญชี

7

กลุ่มวิชาการ
---

13

งานหลักสูกสูตตรและมาตรฐานการศึ
รและมาตรฐานการศึกษา
งานหลั
ษา
งานส่งงเสริ
เสริมมและพั
และพัฒนาวิชาการ
งานส่
าการ

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

16

- งานทะเบี
่1
- งานรัยบนสายที
เข้าและทะเบี
ยนประวัติ
- งานทะเบียนสายที่ 2
ศูนย์การจัดการความรู-้ งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
- งานทะเบี
ยนสายที่ 3
งานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
- งานประมวลผลและสารสนเทศ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริ หารและวางแผน

:

42
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กลุ่มบัณฑิตศึกษา 5

- งานทะเบีอยมูนบั
ณฑิตศึกFIS
ษา
- ประมวลผลและข้
ลระบบ
งานขอสํ
าเร็ จการศึ
กษา ของรัฐ
- งานพั-ฒนาองค์
กรตามยุ
ทธศาสตร์
- งานพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย
ของรัฐ (PMQA) ระบบ ISO
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และ
- งานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
บริ หารจัดการความร้ในองค์กร
- งานจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ RMUTP QA

งานวิชาการและวิจยั

6

6

1.6 ส่วนราชการในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนภูมิแสดงจํานวนอัตรากําลังและตําแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนภูมทิ ี่ 1-2

สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 42
หัวหน้าสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ (1)

ตารางที่ 2
งานบริหารทัว่ ไป

7

- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ (6)

:

กลุ่มงานวิชาการ

13

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

16

กลุ่มบัณฑิตศึกษา

5

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (1)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (1)
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (1)
- งานทะเบียนสายที่ 1 (4)
- งานหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา (5)
งานทะเบียนบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (4)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (1)
- งานทะเบียนสายที่ 2 (4)
- งานส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ (3)
- นังานตรวจสอบและรั
รองผลการศึกษา(4) งานขอสําเร็ จการศึกษา
กวิชาการศึกษาชํานาญการบ(1)
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
วิชาการศึ
นักนัวิชกาการศึ
กษาปฏิกบษา
ตั ิการ7(1)
(3)
- งานทะเบี
ยนสายทีก่ 3ษา
(4) 3-6(3)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (2)
นักวิชาการศึ
นั
ก
วิ
ช
าการศึ
ก
ษาชํ
า
นาญการ
(1)
- งานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (4) - งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
นักวิชาการคอมพิ
เตอร์ 7(1)
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศว(3)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
นักวินัชกาการคอมพิ
วเตอร์ชาํ นาญการ
วิชาการคอมพิ
วเตอร์3(1)-6(2)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์3-6(1)
คูม่ ือการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2561 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

7

1.7 คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

:
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:
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:
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1.8 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้กําหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และให้ มี สํ านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ในฐานะเป็ น องค์ ก รมหาชน
ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย
ดําเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมของสํานัก
นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR
เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

:
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์ หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายนอก และปั จจัยภายใน สําหรับ การวิเคราะห์ ปั จจัยภายนอก ทําให้ ทราบว่าปั จจัยด้ านสังคม
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ในแง่
บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ทํางาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อเตรียม
หาแนวทางพิจารณาว่า ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งดําเนินการ แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดทํา
แผนพัฒนา
การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒ นาและทิศ
ทางการดําเนินการของสํานัก ฯ ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของหน่วยงาน
มีวิสัยทัศน์ ดังนี้
“เป็นหน่วยงานหลัก ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการและงานทะเบียนที่ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล”

ขั้นตอนที่ 3

กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กําหนดนโยบายเพื่อเป็นการ
แสดงความมุ่งมั่นว่าสํานักฯ ได้ให้ความสําคัญด้านงานวิชาการและงานะเบียน มุ่งเน้นคุณภาพอย่าง
แท้จริงตาม และเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของสํานักฯ
“มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนากําลังคนให้มคี ุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล”
ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สํานักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณ ภาพ โดยมีคณะทํางาน ทําหน้าที่อํานวยการด้านการจัดทําระบบ
คุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คําแนะนําฝึกอบรม เพื่อทําให้การดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ว่ามีความต้องการในการจัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไรบ้าง เพราะถือว่า
กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็น ผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะทํ าให้ สํานัก ฯ
ได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริงและนําข้อมูลนี้มาวาง
แผนการจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงาน การจัดทํา 5ส จะทําให้สถานที่ทํางานน่าอยู่ มีก ารดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ มีการบ่งชี้
มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการทํางานชัดเจน การกําหนดกิจกรรมต่างๆ
จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
และกิจกรรม 5 ส นี้ ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ

:
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ขั้นตอนที่ 7

นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา เนื่องจากใน
การจัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้องพิจารณาจาก
Input
Process
Output
Outcome การนําระบบมาตรฐาน ISO
9001 มาประยุกต์ใช้ สามารถทวนสอบการทํางานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรม
ต่างๆ ทําให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษาได้ดําเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 8

มทร.พระนครได้กําหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นการ
พัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.
นําผลลัพ ธ์จ ากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณ ภาพ มาเขี ยนรายงานการประเมิน ตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR)
เตรี ย มการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน เมื่ อ ได้ จั ด ทํ า ระบบคุ ณ ภาพและเขี ย น SAR ตาม
มาตรฐานที่ได้กําหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ซึ่งถือเป็นการประกันคุณ ภาพภายใน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาที่ต้อง
ดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี เสนอต่ อ ต้ น สั ง กั ด และเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เตรี ย มการเพื่ อ ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ได้กําหนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชนทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและนําเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน

ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 11

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1. กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. กําหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการต่าง ๆ
4. กําหนดให้จัดทําระบบฐานข้อมูลในงานบริการทุกประเภท
5. กําหนดให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน
6. กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ให้มีการประเมินการทํางานของบุคลากร
- ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
ระหว่างสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอื่น
- พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน
- กําหนดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สสู่ งั คมและชุมชน
:
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แผนภูมิที่ 2-2
แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การดําเนินงาน

การเตรี ยมการ
1. เตรียมความ
พร้ อมของบุคลากร
 สร้างความตระหนัก
 พัฒนาความรู ้และ
ทักษะ
2. แต่งตั้งกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบ








2. ดําเนินการตามแผน (D)
ส่ งเสริ ม สนับสนุน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร
กํากับ ติดตาม
ให้การนิเทศ

















:

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
กําหนดเป้ าหมาย หรื อ
มาตรฐานการศึกษา
จัดลําดับความสําคัญของ
เป้ าหมาย
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
กําหนดระยะเวลา
กําหนดงบประมาณ
กําหนดผูร้ ับผิดชอบ

3. การตรวจประเมินผล (C)
วางกรอบการประเมิน
จัดหาหรื อจัดทําเครื่ องมือ
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
แปลความหมาย
ตรวจสอบ/ปรับปรุ งคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A)
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วางแผนในระยะต่อไป
จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
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การรายงาน
จัดทํารายงานประเมิน
ตนเองหรือรายงานประจําปี
 รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน
 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
 เขียนรายงาน
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1.9 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
มทร.พระนคร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการ
บริห ารจัด การที่ ป ระกัน คุณ ภาพสถานศึ ก ษา บนพื้ น ฐานปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง คือ พอประมาณ
มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และ
เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ ดังนี้

แผนภูมิที่ 2-3 แผนภูมิแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)
กระบวนการพัฒนา
สู่ คุณภาพ

กระบวนการปรับปรุ ง
คุณภาพ
การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

:
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กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)
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การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที่กําหนด พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดให้สถานศึกษาส่งรายงาน
การประเมิ น ตนเองให้ ต้ น สั งกั ด ตรวจสอบ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน ของทุ ก ปี ( 120 วั น หลั ง จากสิ้ น ปี
การศึกษา) นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา(Audit) เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธภาพมากขึ้นในปี
ต่อไป
การประเมิ นคุณ ภาพ เป็ น การประเมินคุณ ภาพโดยหน่ วยงานต้นสั งกัด และประเมินคุ ณ ภาพโดย
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น
2 ประเภท คือ
- การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
สาขาวิชา, ระดับคณะ, และระดับมหาวิทยาลัย
- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.) จะจัดดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาควรให้
ความร่วมมือ ในการจั ดเตรียมเอกสารหลั กฐานต่างๆ ที่ มีข้อ มู ลเกี่ย วกั บ สถานศึก ษา ตลอดจน
บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคําร้อง
ขอของ สมศ. ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
สรุป ได้ ว่าการตรวจประเมิ น สถานศึก ษา เป็ นขั้ น ตอนที่ สํ าคั ญ ขั้น ตอนหนึ่ งของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน
และเป็นผลให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
เพื่อให้หน่วยงานนําระบบประกันคุณ ภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณ ภาพไปถ่ายทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนครจึงกําหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้
- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา
- มาตรฐานและจํานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา 2561
- ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2561

:

คูม่ ือการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2561 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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วิสัยทัศน์ มาตรฐาน
และพันธกิจ
การวางแผนและ
จัดระบบ

การประเมินภายนอก

รายงานประจําปี
ที่เป็ น
รายงานประเมินตนอง

แผนกลยุทธ์ และ
แผนดําเนินงาน

การพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบ
ของสถานศึกษา
การประเมิน
การนําแผนสู่ ปฏิบัติ
ตนเอง
และกํากับติดตาม

สรุ ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.4

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิค้ ุมกัน
ในตัวทีด
่ ี

มีเหตุผล
เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทน แบ่ งปัน)
นําสู่

ระบบประก ันคุณภาพ

าณ
ระม
ป
อ
มพ
ควา

(QC)
 กําหนดมาตรฐาน
 วิธก
ี ารพ ัฒนา
 จ ัดทรัพยากรสน ับสนุน

กระบวนการ
พ ัฒนาสู่คุณภาพ

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การประก ันคุณภาพ
(QA)

การประเม ินคุณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

ตัวบ่ งชี้การบริหารฐานมหาวิ
ารฐานมหาวิทยาลัย (UBM)
(UBM)
เพือ่ ประโยชน์ ของผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ

การ
มีภู ม
ิ คุ้ มก
ั นที่ ด
ี

การพ ัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ
มุ่งผลลัพธ์
การบริหาร
จัดการ
การบริหาร
คุณภาพ
และประกัน
คุณภาพ

คว
าม
รอ
บร
ู้

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาทีส
่ อดคล้ อง มีอส
ิ ระคล่ องตัวในการบริหารวิชาการ
กับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การศึกษาแห่ งชาติ
การบริหารทัว่ ไป

UBM
มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน

ชีวต
ิ /เศรษฐกิจ/สั งคม/สิ่ งแวดล้ อม
ความมีอส
ิ ระ
คล่ องตัว
ความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์
และมาตรฐาน

นวัตกรรม
และการเรียนรู้

ความโปร่ งใส
พร้ อมรับ
การตรวจสอบ

การเงินและ
งบประมาณ
ระบบข้ อมูล
และสารสนเทศ

ก้ าวหน้ าอย่ างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ ยืน

คว
าม
มีเห
ตุม
ี ผล

การบริ หารจั ดการให้ สมดุ ล

การมีส่วนร่ วม

การบริหารจัดการให้ สมดุล

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

รม
ธร
ริย
จ
ม
รร
ุคณธ

การเงินและงบประมาณ (Financial)
Goals

Drivers

Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals

Strategies

Drivers

Measures

วิสัยทัศน์ มาตรฐาน
และกลยุทธ์

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)
Goals

(Vision and Strategy)

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ทีพ
่ ร้ อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ

การเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning And Growth)

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

Goals

การบริ หารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

Strategies

Strategies

Drivers

Measures

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์
ผอ.สมศ.

อ้ างอิง.....สมศ…..
: คูม่ ือการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2561 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

Strategies

Drivers

Measures
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2.7 ผังกระบวนการ (Business Flow) มทร.พระนคร
วางแผน

เตรียมความพร้ อมก่ อนการเรียนการสอน

 จัดทําแผนการเรี ยน
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
***งานหลักสูตรและ
 กําหนดผูส้ อน
 แผนกระทรวง
สาขาวิชา
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ
ศึกษาธิ การ
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ
 แผนสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  จัดทําโครงการสอน***ผูส้ อน/สาขาวิชา
 เตรี ยมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผูส้ อน/สาขาวิชา
(สกอ.)
 แผน มทร.พระนคร
 แผนคณะฯ
PM 02
 แผนหน่วยงานย่อย

PM 01
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ /
แม่ บท
 แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
 แผนงาน/โครงการ

ระหว่ างการจัดการเรียนการสอน







งานทะเบียนนักศึกษา
เพิ่ม เปลี่ยน ถอน
ออกหนังสื อรับรอง
ตรวจสอบวุฒิ
ตรวจสอบผลการเรี ยน
ปฏิทินการศึกษา

PM 05
งานทะเบียน
และประเมินผล

การบริหารหลักสู ตร

PM 03
การรับนักศึกษาใหม่
 วิเคราะห์ความต้องการ
***งานแผน
 แผนรับนักศึกษา
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร.
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่***สสท/ กองคลัง







PM 06
งานพัฒนา
นักศึกษา

 งานวิจยั และพัฒนา
 งานส่ งเสริ มและบริ การ
วิชาการ

PM 07
งานวิจยั และบริการ
วิชาการแก่สังคม

 ห้องสมุด
 ศูนย์เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
 ศูนย์นวัตกรรม/
พัฒนาสื่ อ(เทคโนโลยี
การศึกษา)

PM 08
งานวิทยบริการ

PM 04
การจัดการเรียนการสอน



ปฐมนิเทศ

พัฒนาวินยั คุณธรรม/ จริ ยธรรม

ศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 

สวัสดิการ รด. กยศ.

: คูม่ ือการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2561 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

การจบการศึกษา

การเรี ยนการสอน
บันทึกผลการสอน
วัดและประเมินผล
ประเมินผูส้ อน
บํารุ งรักษาเครื่ องมือ/อุปกรณ์
ให้คาํ ปรึ กษา (อ.ที่ปรึ กษา)

PM 09
งานสหกิจศึกษา/
ฝึ กงาน

 ปั จฉิมนิเทศ ***
งาน กิจการนศ.
 ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท.
 ติดตามผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา ***
งานกิจการนศ.
 ชมรม/ สมาคม/
ศิษย์เก่า /ผูป้ กครอง

PM 10
การจบการศึกษา
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บทที่ 2
องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมิน
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
หลักการ
การบริหารและการจัดการเป็นส่วนสําคัญ ในบริหารของสํานัก ผู้บริหารจําเป็นต้องมีภาวะผู้นํา
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสํานัก มีความสามารถในการบริหาร
จัดการเพื่อให้สํานักมีความก้าวหน้าและทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพิ่มพูน พัฒนา ส่งเสริม บุคลากรให้
มีค วามรู้เชี่ย วชาญในทุก ด้า นที่เป็น ภารกิจ ของสํานัก การติด ตามข่าวสารข้อ มูล ผลการวิจัย เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อ นํามาใช้กับ งานด้า นวิช าการการเรีย นการสอน และการได้บ ริก ารที่ร วดเร็วลดขั้น ตอนในด้า น
เอกสารต่าง ๆ ของสํานักและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

การบริหารของหน่วยงานเพื่อกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ห ารจั ด การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ของส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ซึ่ ง สํ า นั ก ฯ
จําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจน
มีการบริห ารทั้งด้าน แผนยุท ธศาสตร์ การเงิน ความเสี่ยง การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การจัดการ
ความรู้และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผน
ยุท ธศาสตร์ป ระจําปี แผนกลยุ ท ธ์ท างการเงิน และแผนปฏิ บัติ การประจําปี เพื่ อให้ บรรลุผ ลตามตั วบ่ งชี้ แ ละ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. การวางแผนการใช้เงินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนําไปจัดสรรงบประมาณ และควบคุม
กํากับ ติดตาม การใช้เงินของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสรุปผลการ ใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงปีต่อไป
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง หรือควบคุมภายในที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. มีการดําเนินงานการจัดการความรู้
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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6. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีการดําเนินการ
2 ข้อ

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5-6 ข้อ

20

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
หลักการ
สํา นัก ส่ง เสริมวิช าการและงานทะเบีย นเป็น หน่ว ยงานหนึ่ง ซึ่ง ด่านแรกในการรับนัก ศึก ษาเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิท ยาลัย มีภ ารบทบาทหน้าที่ในการบริห ารจัดการด้านงานวิชาการ คือ สนับ สนุน พัฒ นา
การจัดทําหลักสูตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการจัดการความรู้และการให้บริการนักศึกษา
ด้านงานทะเบียน ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนทางสถิติ
ตัวบ่งชี้จํานวน 6 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6

การพัฒนาหลักสูตร
ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษา (Hands-on)
การรับนักศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา
ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

การพัฒนาหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยหลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามี
การวางระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร
2. มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
3. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการดําเนินงาน
4. มีผลการปรับปรุงกระบวนการที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5. มีการนําผลการปรับปรุงมาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการครบ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สํ าคั ญ มี ก ารกํ ากั บ ดู แ ลการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ ที่ ให้ ค วามสนใจใฝ่ รู้ต่ อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
2. มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินการ
3. มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาทันสมัยก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
4. มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
5. มีการนําผลการปรับปรุงมาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษา (Hands-on)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับ ดูแล การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระบบสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด มีระบบกลไก
พั ฒ นานั ก ศึ กษา ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ให้ เป็ น บั ณ ฑิ ตที่ มีคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพ
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
มีการนําระบบและกลไกไปสูก่ ารปฏิบัติ/ดําเนินการ
มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่ วยงานหลักส่งเสริมสนับสนุ นวิชาการและงาน
ทะเบียนที่ทันสมัย มีระบบและกลไกการคัดเลือกและเกณฑ์การรับที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ มีการ
กําหนดเกณฑ์การรับที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร มีวิธีการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจนเพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบกลไกการคัดเลือกนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
2. มีแผนการรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
3. มีระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ การกํากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การดําเนินงาน
4. มีการประเมินผลจํานวนนักศึกษาที่รับไว้กับแผนรับ
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานั กส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ นหน่ วยงานดํ าเนิ นงานการจั ดทํ าหลั กสู ตร และระบบบริการ
การศึกษา อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักส่งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบ
ย่อยอาทิเช่น ระบบจัดรับนักศึกษาใหม่ ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบจัดตารางเรียน ระบบการลงทะเบียน ระบบประมวลผล
ระบบงานบริการ และระบบ TQF เป็นต้น ระบบย่อยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องให้ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านการประมวลผลข้อมูลที่มีจํานวนมาก เพื่อนําไปใช้งาน และ
สนับสนุนหน่วยงานภายนอก มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา
มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา
มีการดําเนินงานตามแผน
มีการประเมินผลการดําเนินงาน
นําผลการประเมินมาปรับปรุง / พัฒนา

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ 2.6

ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานดําเนินงานการจัดทําหลักสูตร และระบบ
บริการการศึกษา อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน นั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักส่งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยอาทิเช่น ระบบฐานข้อมูลหลัก ระบบการลงทะเบียน ระบบจัดตารางเรียน ระบบ
ประมวลผล และระบบ TQF เป็นต้น ระบบย่อยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ชุดอุปกรณ์เครือข่าย และชุดข้อมูล ถือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบ ต้องให้ความสําคัญ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย การเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลอัน
เป็นความลับ การจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแต่เป็นภัยของความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศทั้งสิ้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

มีระบบและกลไกความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
มีแผนการปฏิบัติงานความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
มีการดําเนินงานตามแผนความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
มีการประเมินการปฏิบัติงานความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ปั จจั ย สํ าคั ญ ที่ แ สดงถึง ศัก ยภาพ
การพัฒ นาคุณ ภาพของสํ า นัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น โดยต้อ งครอบคลุม ทั ้ง ปัจ จัย นํ า เข้า
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพ ธ์ และผลกระทบที่เกิด ขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒ นาระบบและกลไก
ลการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และสอด
คลัองกับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นภารกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักฯ ต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒ นาการดําเนินงานของสํานักฯให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มี
การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และการพัฒนาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการผู้บริหารของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสํานัก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 3
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 - 5ข้อ
6 - 7 ข้อ
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บทที่ 3
แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ มาก คื อ การประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment) เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานของตนเอง
โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและ
เสนอต่อผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อรายงานผลของการประเมินตนเองภายหลังจากที่ได้ดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษามาแล้วระยะเวลา
หนึ่ง และเป็นเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1. นําเสนอข้อมูลของหน่วยงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถาภาพปัจจุบัน
2. รายงานผลการดําเนินงานหรือความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ
หรือปัจจัยควบคุมคุณภาพที่หน่วยงานกําหนด
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
องค์ประกอบคุณภาพให้เข้มแข็งขึ้น และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป เป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
5. เผยแพร่ผลการดําเนินงานเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.2 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 สํานักฯ กําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
1.2 สํานักฯ กําหนดแนวทางการเขียนรายงานการศึกษาตนเองและช่วงเวลาเสนอรายงานการศึกษา
ของตนเอง ซึ่งควรสอดคล้องกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
1.3 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่
จะนํามาใช้ในการเขียนรายงาน
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงานกําหนด
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางที่หน่วยงานกําหนด
2.3 นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
2.4 ปรับปรุงรายงาน
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3. ขั้นสุดท้าย
เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
3.2.1 สาระของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองควรรประกอบด้วย
1. ปกควรระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง
- ระบุวัตถุประสงค์ที่จัดทํา
- ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทํา
- ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดทํา
2. คํานํา เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดทํารายงานและ
ช่วงเวลาของข้อมูลที่นําเสนอ
3. ส่วนประกอบของสาระ
3.1 ส่วนนํา เป็นการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหน่วยงาน ประกอบด้วย
(1) ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
(2) ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร
(3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
(4) ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หน่วยงานเน้นในการประกันคุณภาพการศึกษา
(5) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผา่ นมาและเป้าหมายสําคัญในปีปัจจุบัน
3.2 ส่วนสาระ เป็นการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งสํานักส่งเสริมเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดไว้ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (2) ภารกิจหลักของหน่วยงาน (3)
การบริการและการจัดการสังคม (4) การเงินและงบประมาณการ (5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทั้งนี้
ให้สํานักจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
ให้สอดคล้องกับภารกิจและงานของหน่วยงาน
3.3 ส่วนสรุป
(1) สรุปผลการประเมิน
(2) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององค์ประกอบแต่ละด้าน
(3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนใน
แต่ละตัวบ่งชี้
(4) แผนการพัฒนาสํานักและเป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต
4. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพื่อทําให้รายงานมีความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่น
(1) รายการเอกสารอ้างอิงที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(2) ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของสํานัก
(3) รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก
4.1 ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
1. การเห็นความสําคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที่
3. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3.3 การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีขั้นตอนที่สําคัญ
ขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal quality audit and assessmet)
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่สังกัดสถาบันวิจัย
และพั ฒ นา หรือ สังกั ดมหาวิท ยาลั ยฯ โดยทํ าการตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่กําหนดไว้
3.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของ สํานักฯ ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่
กําหนดขี้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้สํานักทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้และเป็นสากล
3. เพื่อให้สํานักทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่าสํานักฯ สามารถดําเนินการ
ด้านวิชาการและงานทะเบียนได้อย่างมีคุณภาพ
5. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษา
ในแนวทางที่เหมาะสม
3.3.2 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานั กดําเนิ นการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
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1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับประสานผู้ที่ประสงค์
จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จํานวนตามที่กําหนด
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งประสานกับประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง
1.3 ส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ จํานวนเท่ากับคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อน
วันตรวจสอบ
1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และสํานักรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
1.5 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังนี้
(1) ผู้อํานวยการสํานักประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผน
เตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและกําหนดผู้รับผิดชอบ
(2) ผู้อํานวยการสํานักแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน
(3) จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสํานัก
(4) จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมินทั้งในรูปแบบของ
เอกสารและข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับหมายเลขจัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการสืบค้นโดย
จัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆ กรณีที่
เป็นเอกสารควรมีหมายเลขกํากับให้สอดคล้องกับที่อ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
(5) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการต่อเชื่อมเครือข่ายสําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานที่ต่างๆที่จะต้องไปตรวจเยี่ยม สําหรับห้อง
ปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุสํานักงาน เอกสารประกอบรายงานเพื่อการสืบค้นที่เหมาะสมกับจํานวน
คณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพื่อการประสานงาน
(6) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินเช่น การจัดทํา
เอกสารค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาอาหารว่างอาหารกลางวัน เป็นต้น
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2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพภายในไปที่ สํ านั กตามเวลาที่ นัดหมายเพื่ อ พบกับ
ผู้บริหาร
2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และชึ้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น หรือขอความชัดเจน
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานข้อมูล ที่หน่วยงานจัดเตรียม
ไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาข้อมูล
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากการ สอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือการอ่านเอกสารเพิ่มเติม
2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมินเพื่อ
นําเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน
2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นคุ ณ ภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและให้
ข้อคิดเห็นด้านต่างๆแก่ผู้บริหารหน่วยงาน
2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงานและผู้
เข้ารับฟัง
2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นคุ ณ ภาพภายในจัด ทํารายงานการตรวจสอบและ
ประเมินร่วมกับ คณะกรรมการและเลขานุ ก ารแล้ ว ส่ ง ให้ สํ า นั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ นํ า เสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ
3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
3.1 สํานักประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัยส่งให้
3.2 สํานักดําเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3.3 สํานักดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก
และส่งให้มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ
4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สถาบันได้รับรู้สถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกปี
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ตารางแสดงผลการประเมิน
ตารางที่ 1
ผลการดําเนินการปีการศึกษา 2561
บรรลุ
ค่า
6 เดือน
12 เดือน
เป้าหมาย
เป้าหมาย น้ําหนัก มิ.ย. 61 – พ.ย.61
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ธ.ค.60 – พ.ค.61
ตัวตั้ง/ ผล คะแนน ตัวตั้ง/ ผล คะแนน
ตัวหาร
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของ
หน่วยงานเพื่อกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม พันธกิจ (สกอ.
5.1)
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและ
กลไกสนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบและ
กลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศของนักศึกษา
(Hands-on)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การรับ
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศบริการ
ศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับ
ความสําเร็จของความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลารสนเทศ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

35

องค์ประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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ตารางที่ 2

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สกอ.
I
P
O
รวม
ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต/
นําเข้า
ผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การประกัน
คุณภาพภายใน
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2561 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ผลการ หมาย
ประเมิน เหตุ

ภาคผนวก

ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่ งชี้ประกันคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสํ านัก ประจําปี การศึกษา 2561
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี้

องค์ ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
1.1
การบริ หารของหน่วยงานเพื่อ
กํ า กั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต าม
พันธกิจ (สกอ.5.1)
องค์ ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่ วยงาน
2.1
การพัฒนาหลักสูตร
2.2
ระบบและกลไกสนับสนุน
การพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.3

2.4
2.5

ระบบและกลไกพัฒนาทักษะ
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของ
นักศึกษา (Hands-on)
การรับนักศึกษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริ การการศึกษา
2.6
ความมัน่ คงและความ
ปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ
องค์ ประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน
3.1
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้กาํ กับตัวบ่ งชี้

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรี ชา

งานบริ หาร
ทัว่ ไป

นายสื บพงศ์ สนามทอง

ผศ.สุ ขจิตร ตั้งเจริ ญ
ผศ.สุ ขจิตร ตั้งเจริ ญ

กลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล
นางทัศนีย ์ วงศ์แตง

ผศ.สุ ขจิตร ตั้งเจริ ญ

กลุ่มวิชาการ

นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์

นายพงศกร หิรัญโรจน์
นายพงศกร หิรัญโรจน์
นายพงศกร หิรัญโรจน์

ผศ.สุ ขมุ าล หวังวณิ ชพันธุ์

ผู้จดั เก็บ/รายงานข้ อมูล

กลุ่มทะเบียน
นางสาวละมัย บุตรลพ
และประมวลผล นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ
กลุ่มทะเบียน
นายคเณศ เจ๊ะแล
และประมวลผล
กลุ่มทะเบียน
นายคเณศ เจ๊ะแล
และประมวลผล

สน.ผอ.

นางณิ ชกมล ยมนา

ตารางมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (KPI)
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
1.1
การบริหารของหน่วยงานเพื่อกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ.5.1)

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
2.1
การพัฒนาหลักสูตร
2.2
ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
2.3
2.4

ระบบและกลไกพัฒนาทักษะการปฏิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษา (Hands-on)
การรับนักศึกษา

2.5

การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษา

2.6

ความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน
3.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
รองผู้อํานวยการ
(ฝ่ายบริหารและแผน)

รองผู้อํานวยการ (กลุ่มวิชาการ)
รองผู้อํานวยการ (กลุ่มวิชาการ)
รองผู้อํานวยการ (กลุ่มวิชาการ)
รองผู้อํานวยการ
(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล)
รองผู้อํานวยการ
(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล)
รองผู้อํานวยการ
(กลุ่มทะเบียนและประมวลผล)
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก

