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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงำนกลำงท่ีท ำหน้ำท่ีสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยกองท่ีจัดต้ังตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน     
5 กอง และกองท่ีจัดต้ังโดยมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 กอง และส ำนัก จ ำนวน 1 ส ำนัก กำรด ำเนินกำรของกอง
ต่ำงๆ ในภำพรวมตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2558 นับว่ำประสบผลส ำเร็จตำมสมควร บุคลำกร
ของส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นท้ังด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำท่ี 
และภำยใต้ควำมร่วมมืออย่ำงดีย่ิงจำกกองและส ำนักประกันคุภภำพ จึงท ำให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี สำมำรถจัดท ำ
องค์ประกอบคุภภำพตัวชี้วัด และเกภฑ์มำตรฐำนท่ีสะท้อนภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ชัดเจนขึ้น อย่ำงไรก็
ตำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ยังต้องพัฒนำระบบประกันคุภภำพภำยในให้สมบูรภ์ในโอกำสต่อไป 

  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ขอขอบคุภกองและหน่วยงำนต่ำงๆ  ท่ีร่วมกันปฏิบัติงำนอย่ำง           
เต็มควำมสำมำรถและให้ควำมร่วมมือด้วยดีตลอดมำ ท ำให้ภำระงำนบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุภภำพ 
 
 
 

                         (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล) 
                                                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
ส่วนที ่1  บริบทของหน่วยงำน/สถำนภำพปัจจุบัน  
 - ประวัติควำมเปน็มำของส ำนักงำนอธิกำรบด ี 1-1 
 - แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนักงำนอธิกำรบด ี 1-1 
 - สถำนที่ตัง้ 1-2 
 - วิสัยทัศน์ / ภำรกิจ / เป้ำหมำย / กลยุทธ ์ 1-2 
 - กำรวิเครำะห์สถำนกำรภ ์ 1-2 
  วิเครำะห์สถำนกำรภ์จำกปัจจัยภำยใน 1-2 

  วิเครำะห์สถำนกำรภ์จำกปัจจัยภำยนอก 1-3 

 - ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน 1-3 
  บุคลำกร 1-5 

  อำคำร สถำนที ่ 1-7 

  ครุภัภฑ์ 1-7 

  งบประมำภ 1-8 

 - บทสรุปผู้บริหำร 1-10 
ส่วนที่ 2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
  นโยบำยดำ้นกำรประกันคุภภำพ 

 แผนกำรด ำเนนิงำนขั้นตอนในกำรจัดกำรระบบประกันคุภภำพภำยใน  

 แนวทำงกำรด ำเนนิกำรประกนัคุภภำพ 

 กำรบริหำรจัดกำรที่ประกันคุภภำพกำรศึกษำ 

 ผังกระบวนกำร (Business Flow) 

 นโยบำย / ตวับ่งชี้ (KPI) 

 ผลลัพธ์ของกำรประกันคุภภำพกำรศึกษำ 

2-2 

2-8 

2-9 

2-12 

2-13 

2-15 
ส่วนที ่3 กำรประเมินคุณภำพภำยใน  ปกีำรศึกษำ 2558  
  ผลกำรประเมินตนเองตำมองคป์ระกอบตัวบ่งชี้ระบบคุภภำพและเกภฑ์ประเมิน

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

3-1 – 3-42 
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สำรบัญ (ต่อ) 
  หน้ำ 
ส่วนที ่4  สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ำรประเมินของส ำนกังำน

อธิกำรบดี 
 

 ส่วนที่ 4-1  ผลกำรด ำเนนิงำน ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน     
     ตำมเกภฑ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4-4 

 ส่วนที่ 4-2  สรุปและอภิปรำยผลกำรด ำเนนิงำนรำยองค์ประกอบของส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ปีกำรศึกษำ  2558  โดยรวม (4 องค์ประกอบ) 

4-6 

ส่วนที ่5 ภำคผนวก  
 - ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มทร.พระนคร 5-2 
 - สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน 

ของบุคลำกร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
- ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ตำมเปำ้หมำยคุภภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 
- รำยชื่ออักษรย่อของหน่วยงำน 

5-4 
 

5-8 
 

5-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง 
 

สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 
ตำรำงที่ 1-1 ตำรำงสรุปแสดงข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย 

และประสบกำรภ์ในกำรท ำงำนเฉลี่ย 
1-5 

ตำรำงที่ 1-2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมหน่วยงำน 1-6 
ตำรำงที่ 1-3  แสดงจ ำนวนอำคำรสถำนท่ีจ ำแนกตำมประเภท 1-7 
ตำรำงที่ 1-4 ตำรำงแสดงจ ำนวนครภุัภฑ์  1-7 
ตำรำงที่ 1-5 แสดงงบประมำภประจ ำปีของส ำนักงำนอธิกำรบดี ปีงบประมำภ พ.ศ. 2559 จ ำแนกตำม

ประเภทรำยจำ่ย 
1-8 

ตำรำงที่ 1-6 แสดงงบประมำภผลประโยชน์ ปีงบประมำภ ปี พ.ศ. 2559 จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยของ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

1-88 
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

…………………………… 
1. ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพ่ิมอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม 
และกองวิเทศสัมพันธ์ และ 1 ส านัก คือ ส านักประกันคุณภาพ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 กอง
ประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร  

2. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองคลัง 

กองสื่อสารองค์กร 

กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบคุคล 

กองวิเทศสัมพันธ ์ ส านักประกันคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการประจ า 

ส านักงานอธิการบด ี

คณะกรรมการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา 

กองศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 
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3. สถานที่ตั้ง  
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399  ถนนสามเสน       
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

4. วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปรัชญา  (Philosophy) 
สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร 

 
ปณิธาน (Determination) 

มุ่งม่ันเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

2. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของส านักงานอธิการบดี โดยการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้  

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
         จุดแข็ง (Strengths) 
   1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากมี
ประสบการณ์ เฉพาะงานที่สะสมมานาน   
   2. สามารถบริหารจัดการ ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัดอย่างคุ้มค่า  
   3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
   4. เครื่องมือและวัสดุครุภัณฑ์ มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน   
   5. บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ  
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  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 จุดอ่อน  (Weaknesses) 
   1. บุคลากรขาดความสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
   2. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางไม่สามารถท างานแทนกัน   
   3. บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
   4. ขาดการวางแผนการท างานร่วมกันของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
   5. ขาดการเตรียมบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุราชการในอนาคต 
  6. ผู้บังคับบัญชาใช้บุคลากรไม่เต็มประสิทธิภาพ 
  7. บุคลากรบางส่วนขาดการใฝ่รู้เพ่ือน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
  8. บุคลากรบางส่วนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานผลตอบแทนน้อยกว่าภาระงานสวัสดิการไม่
เพียงพอ การพิจารณาความดี ความชอบไม่เกิดจากผลของงานที่ปฏิบัติ 

 2. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

     โอกาส (Opportunities) 
   1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้การสนบัสนุนเปน็อย่างด ี 
  2. ภาระงานมีส่วนช่วยการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามพันธกิจ 
   3. หน่วยงานในสังกัดอ่ืน เห็นความส าคัญของงานสนับสนุน 

        อุปสรรค  (Threats) 
   1. บุคลากรจ านวนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
   2. สถานที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  3. สวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

6. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
กอง  8  กอง และ 1 ส านัก โดยก าหนดให้แต่ละกองปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่ ประสานงานและด าเนินงานด้านบริหารงานทั่วไป สารบรรณ 
งานช่วยอ านวยการและประสานงาน งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานด้านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  2. กองคลัง 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารและจัดการงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณ 
จัดท าทะเบียนรายจ่าย คุมฎีกา  การให้บริการนักศึกษาด้านการลงทะเบียนนักศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ / 
ครุภัณฑ์  ตรวจสอบพัสดุ ค่าเสื่อมราคา ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
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  3. กองนโยบายและแผน 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผน การจัดท า การวิเคราะห์ การติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  การวิเคราะห์การจัดตั้งยุบรวมหน่วยงาน การจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศ  รายงานประจ าปี 

  4. กองบริหารงานบุคคล 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ต าแหน่งทางวิชาการ โอนย้าย ออกจากราชการ การสรรหาผู้บริหาร ทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูล
บุคลากร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จบ านาญ งานวินัยและนิติการ 

  5. กองพัฒนานักศึกษา 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การจัดสวัสดิการและสุขภาพอนามัยให้แก่นักศึกษา 

  6. กองสื่อสารองค์กร 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ทันสมัย ขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เป็น
ที่จดจ าของสังคมและผู้มาติดต่อ ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อ social media เผยแพร่ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด าเนินการด้านบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ฯลฯ 

  7. กองศิลปวัฒนธรรม 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนองโครงการตามพระราชด าริต่าง ๆ ฯลฯ 

  8. กองวิเทศสัมพันธ์ 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ประสานงานกับต่างประเทศ การท าความตกลง
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานและกิจการต่าง ๆ กับ
ต่างประเทศ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ 
 
  9. ส านักประกันคุณภาพ  
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใน ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
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7. บุคลากรสายสนับสนุน 
สรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี ประกอบการจัดท า SAR ปีการศึกษา 2558 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  35 คน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย      99 คน 

3. พนักงานราชการ       10 คน 

4. ลูกจ้างประจ า       6 คน 

5. ลูกจ้างชั่วคราว       47 คน 

รวมทั้งสิ้น       197 คน 
ตารางท่ี 1-1 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์               

ในการท างานเฉลี่ย 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

อายุราชการ/
ประสบการณ์
ในการท างาน

เฉลี่ย (ปี) 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 2 15 18 - 52.89 27.37 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 67 30 - 34.40 4.40 

พนักงานราชการ 4 6 - - 37.70 6.60 
ลูกจ้างประจ า 3 3 - - 48.50 20.17 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 34 1 - 33.77 2.79 

รวม 23 125 49 - 37.86 8.64 
 
อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 

ปีการศึกษา  2558   
     ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2559 
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ตารางท่ี 1-2 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

รวม หมายเหตุ 

1. ส านักงานอธิการบดี 1 3 - - - 4  

2. กองกลาง 7 9 4 1 16 37  

3. กองคลัง 10 22 3 1 9 45  

4. กองนโยบายและแผน 6 16 - 2 2 26  

5. กองบริหารงานบุคคล 8 19 2 1 - 30  

6. กองพัฒนานักศึกษา 3 13 1 1 5 23  

7. กองสื่อสารองค์กร - 2 - - 9 11  

8. กองศิลปวัฒนธรรม - 4 - - 4 8  

9. กองวิเทศสัมพันธ์ - 5 - - 1 6  

10. ส านักประกันคุณภาพ - 6 - - 1 7  

รวมทั้งสิ้น 35 99 10 6 47 197  

 
ปีการศึกษา  2558   

     ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2559 
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8. อาคารสถานที่ 

  อาคารสถานที่ ตามพ้ืนที่ด าเนินงาน 1 เขตพ้ืนที่ คือ เขตพ้ืนที่ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงาน

อธิการบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยอาคารสถานที่ของส านักงาน

อธิการบดี มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1-3 แสดงจ านวนอาคารสถานที่จ าแนกตามประเภท 

อาคาร จ านวน (หลัง/ห้อง) 
อาคารส านักงานอธิการบดี 5 ชั้น 1 หลัง 
โรงจอดรถ 1 หลัง 
  
  

อ้างอิง : กองกลาง                        ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 

9. ครุภัณฑ์ 

ตารางท่ี 1-4 แสดงจ านวนครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ ประเภท/คณะ 
จ านวนตามมาตรฐาน 

(จ านวนที่ควรจะมี) 
มีอยู่ ต้องการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง 

กองคลัง 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองสื่อสารองค์กร 

กองศิลปวัฒนธรรม 

ส านักประกันคุณภาพ 
รวม 

- ตามทะเบียนครุภัณฑ์ของกองในส านักงานอธิการบดี 
 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 
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10. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจ าปีของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559        
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 (ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 22,206,700.00 19,364,846.00 
เงินเดือน 18,327,100.00 16,069,636.00 
ค่าจ้างประจ า 1,864,800.00 1,562,200.00 
พนักงานราชการ 2,014,800.00 1,766,010.00 
งบด าเนินงาน 64,440,000.00 33,897,799.79 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 44,432,000.00 24,847,597,.12 
ค่าสาธารณูปโภค 20,008,000.00 9,050,020.67 
งบลงทุน 163,905,800.00 84,868,954.99 
ค่าครุภัณฑ์  -  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 163,905,800.00 84,868,954.99 
รายจ่ายอื่น  11,397,800.00 7,789,668.96 
งบเงินอุดหนุน 29,742,800.00 101,376,186.35 

รวมทั้งสิ้น 291,693,100.00 247,297,456.09 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 
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  งบประมาณผลประโยชน์  
  ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกประเภทรายจ่าย      

ของส านักงานอธิการบดี 
 

 
ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 11,158,320.00 6,655,918.86 
เงินเดือน   
ค่าจ้างประจ า   
ค่าจ้างชั่วคราว 11,158,320.00 6,655,918.86 
งบด าเนินงาน 17,090,000.00 8,584,679.51 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 14,090,000.00 8,222,970.34 
ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000.00 361,709.17 
งบลงทุน 1,956,750.00 4,734,885.56 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,956,750.00 4,734,885.56 
งบเงินอุดหนุน 30,043,800.00 27,804,946.63 
รายจ่ายอื่น ๆ 41,399,340.00 23,559,906.66 
งบกลาง 27,852,090.00  
เงินสมทบสถาบัน 13,704,810.00  

รวมทั้งสิ้น 143,205,110.00 71,340,337.22 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
   ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมา
มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 3 กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม 
และกองวิเทศสัมพันธ์ และ 1 ส านัก คือส านักประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 กอง
ประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
  การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี รับการตรวจ
ประเมินองค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.06 รายละเอียด ดังนี้ 
 
  องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 3.95 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก   
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ระดับดีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 
  องค์ประกอบที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
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  องค์ประกอบที่ 3 บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 3.67  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก

จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ระดับด ีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
 

  องค์ประกอบที่ 4 การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.33 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก

จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และระดับดี จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
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แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

กองนโยบายและแผนและ
ส านักงานอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนา
แผน 

ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพให้มีการประเมิน 
ผลผลิต และผลลัพธ์ เพ่ือให้
สะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง 

แผนด าเนินการ :  จัดโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวน
แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพ่ือปรับปรุงตัวชี้วัด     
ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
ด าเนินงาน ที่วัดได้ทั้งผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 
 

KPI :  ตัวชี้วัดที่ผ่านการทบทวนจาก  
ทุกหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ  
2559 

รายงานผลการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์   
การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระหว่างวันที่ 18 – 19 มี.ค. 
59 ณ โรงแรมจันทรา รี
สอร์ท จังหวัดนครนายก 
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แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
รายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ทุกหน่วยงานท า
กิจกรรม 

 

กองกลางรวบรวม
ข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 การ
พัฒนาหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีสู่องค์กร 

การเรียนรู้ 

ควรมีการจัดกิจกรรม KM 
ภายในหน่วยงาน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร
สามารถท างานแทนกันได้ 

แผนด าเนินการ :  จัดกิจกรรม KM 
ภายในหน่วยงาน เรื่องการสอนงาน 
เพ่ือให้ท างานแทนกันได้ 
 

KPI :  ทุกหน่วยงานในสอ.มีการจัด
กิจกรรม KM "เรื่องการสอนงานเพ่ือให้
ท างานแทนกันได้" อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 ครั้งต่อปี 

ปีงบประมาณ  
2559 

กิจกรรม KM ของแต่ละ
หน่วยงาน 

 

ส านักงานอธิการบดี ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพให้มีการประเมิน 
ผลผลิต และผลลัพธ์ เพ่ือให้
สะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง 

แผนการด าเนนิการ  : จัดโครงการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของส านักงานอธิการบดี  
 
 
KPI  : ตัวบ่งชี้ที่ผ่านการทบทวนจากทุก
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2559 

รายงานผลการจัดโครงการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
และเกณฑ์การประเมินเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพ ของ
ส านักงานอธิการบดี ระหว่าง
วันที่26 - 27 พ.ย. 58 ณ ห้อง
ภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรม
รอยัลริเวอร์ 
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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558  
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

การด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีดังนี้ 
1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. RMUTP Model 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย /คณะ / สถาบัน /ส านักและกองโดยรวบรวมตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. มาจัดท า
เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Model)  
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแนวคิดดังนี้ 
  มีปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งท่ีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนอย่างยั่งยืน 
  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ (ค าสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ)  
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  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
  มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ

ผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น  
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึง

ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  

 

2. RMUTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็ น
เครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน เพ่ือให้ระบบมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ซึ่งก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างปีด้วย E - Sar Card  
ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีต่างๆ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่กลั่นกรองการบริหารงานก่อนน าเสนอสภา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นประธาน
คณะกรรมการ 
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3.ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหส์ถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวทิยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหค์วามต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขยีน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มทร.พระนคร  จัดท าเป้าหมายคณุภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย 
พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการบริหาร  ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือ
เป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการท างาน  หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อให้พบจุดแข็ง หรือ
จุดอ่อนของส านักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่ง
ด าเนินการ  แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  ในปัจจุบันทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผน      
กลยุทธ์เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของส านักงานอธิการบดี ว่าจะมี
ทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทอย่างไรบ้าง ส านักงานอธิการบดี มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานอธิการบดี เป็นหนว่ยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น
ว่าส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความส าคัญด้าน
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพื่อ
ประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ก าหนดดังนี้ 
           “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานของกอง               
ในส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ  สนับสนุนส่งเสริม               
ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพื่อท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของ      
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของส านักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ ์มีการบ่งชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการข้ันตอนการท างานชัดเจนการก าหนด
กิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น  การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 6 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้  เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
การพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และนโยบาย
รัฐบาล (3D) ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้เฉพาะ และน ามาก าหนด
เป็นเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี  ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อ
จัดท าแผนและวางแผนพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  
ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร  รวมถึงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานอธิการบดี และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพทุกด้าน  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ        
ทุกหน่วยงานจึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ         
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       
(Self - Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น วิธีการ
ด าเนินการคือส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าองค์ประกอบ 9 
ด้าน ของสกอ. มาเป็นองค์ประกอบหลักและน ามาตรฐานของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา และก.พ.ร.    
มาเป็นตัวบ่งชี้ร่วม ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานอธิการบดี  ปัจจุบันมี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้
เฉพาะ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ท าให้เขียน SAR ได้ง่ายเป็นรูปธรรม     
มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างด าเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 
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ระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของส านักงานอธิการบดี 
 

            น า 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ (Process) ทั้ง
องค์กร   โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction  : WI) ที่สถานศึกษาน าไปใช้ จะมีวิธีการท างานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ  SAR  ท าให้ส านักงานอธิการบดีเขียน  SAR  ที่วิเคราะห์ผลการท างานโดยมีร่องรอยหลักฐาน  
สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์  ท าให้คุณภาพเกิดขึ้นใน แก่นของการท างาน  และส่ง
ผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การท างานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ด้วย  กองในส านักงานอธิการบดีมีแผนการด าเนินงาน/ขั้นตอนในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อส านักงานอธิการบดีได้จัดท าระบบคุณภาพและเขียน 
SAR ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 

 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบ 
 

การด าเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 

 จัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 ก าหนดระยะเวลา 

 ก าหนดงบประมาณ 

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

 เขียนรายงาน 

การรายงาน 

 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนนุทรัพยากร 

 ก ากับ  ติดตาม 

 ให้การนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
 ส านักงานอธิการบดี  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดย
การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภายใต้
เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  
ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 
 

 
 
 

               ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก ซึ่งประกอบด้วย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดีได้พัฒนาคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น 
4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมมาตรฐานสกอ. ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวาง
แผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมาย
คุณภาพที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด          
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้จะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายใน โดยกองในส านักงานอธิการบดี ให้ความร่วมมือ  
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง 
 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินส านักงานอธิการบดี  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินจะเป็น
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน และเป็น
ผลให้ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานอธิการบดีอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอด        
สู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  2. ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร 
 3. เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2558 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกจิและพันธกจิ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกบัติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบริหำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงนิและ
งบประมำณ

นวตักรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบริหำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปร่งใส
พร้อมรับ

กำรตรวจสอบ

กำรบริหำร
คุณภำพ

และประกนั
คุณภำพ

ควำมมีอสิระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนร่วม

กำรบริหำร
สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมำย
ของ พ.ร.บ.
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รม

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รมควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

วสัิยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยั
ระบบมหำวทิยำลยั

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยำนุวฒัน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เงื่อนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยนื

น ำสู่

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุลกำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงนิและงบประมำณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยัมหำวทิยำลยั ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญัเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญั

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญตัิ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอสิระคล่องตัวในกำรบริหำรวชิำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลกัธรรมำภบิำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้างอิง.....สมศ…..     
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ผังกระบวนการ (Business Flow)  มทร.พระนคร  (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

 แผนส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 

 แผนคณะฯ  

 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

 แผนงาน/โครงการ 

 จัดท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผู้สอน  
 จัดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท าโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กฬีา) 
 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค าปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     

งาน กิจการนศ. 
  ออกเอกสารจบ

การศึกษา***สสท. 
  ติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา ***          

งานกิจการนศ. 
 ชมรม/ สมาคม/    

ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เกีย่วขอ้งกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 

PM 11 
แผนงาน/งปม.

แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวนของ
ฝ่ายบริหารดา้น

คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน

คุณภาพภายใน
ประเมินผล 

 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 
17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 

 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

PM 08 
งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 
เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา 2558 

 

รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2558 
ISSUE 1 
หน้าท่ี 1/2 
 

 

 
 

นโยบาย / ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI)ส านักงานอธิการบดี 
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1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ           

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี
3คะแนน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.3 การบรหิารจดัการความเสี่ยง 3 คะแนน   √       
1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ

ของรัฐ 
3 ข้อ    √      

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

          

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

3 คะแนน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน           
3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

อธิการบด ี
3 คะแนน    √      

3.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่ไดร้ับการสรา้ง
เสรมิสมรรถนะด้านวิชาชีพการบรหิารจัดการและทักษะตามสาย
งาน 

ร้อยละ 90    √      

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

   √      

 
 
 
 
 
 

เอกสารควบคุม 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2558 
ISSUE 1 
หน้าท่ี 2/2 

 

 
 

นโยบาย / ตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI)ส านักงานอธิการบดี 
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4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ           
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 
4 คะแนน    √      

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน 
4 เรื่อง 

   √      

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ไดร้ับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 
 
             ………..……………………………………………… 
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล) 
                                     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

    ….…………………………………………………..         ………..…………………………………………         …………………………………………. 
            (นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์)              (นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์)              (นางรตนมน  จันทรอุทัย) 
                        ผู้อ านวยการกองกลาง                              ผู้อ านวยการกองคลัง        ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

            ……..………………………………………          ……….…………………………………………..              …………………………………………….. 
              (นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์)                  (นางประดิษฐา   นาครักษา)                          (นายทนงค์  โพธิ) 
          ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล            ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา                  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
      

         ………………………………………………….    ………..………………………………………      ……..………………………………………                                       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์)      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง)         (นางสาวพัทรียา  เห็นกลาง) 
           ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร                    ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม     ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

  

 

 

เอกสารควบคุม 
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ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองค์กร การบริหารงานที่เปน็

ระบบมปีระสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมในการด าเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสร้างองค์กร  กรอบภาระหน้าที ่ ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมายได ้

3. ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและมีความร่วมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. สามารถก าหนดแผนการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจนท า
ให้การจัดหาเครื่องมือ วัสด ุครุภัณฑ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีการก าหนดภารกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบการ
ด าเนินงานชัดเจน   ท าให้ลดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกับงานที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  และพฒันาการ
ท างานเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 
 
 
 
 
 

  1. มีความม่ันใจว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
  2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหน่วยงานนั้น 
  3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าหน่วยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อ
หรือบริการ 
  4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
  5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้  

 

 

             ประโยชน์ของผู้รับบริกำร 

ผลลพัธ์ของกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3  
 
 

การประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ ์ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

งานวางแผนและพัฒนา มีหน้าที่ในการด าเนินการวิเคราะห์ ทบทวน จัดท าและประสานแผนกลยุทธ์     
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ตอบสนองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปีการศึกษา รวมทั้งรวมค าเสนองบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดี ตลอดจนมี
การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบด ีโดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 
 

  มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 1. ระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 
โดยส านักงานอธิการบดี ได าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีประจ าปีการศึกษา พ.ศ.

2558 มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 
เมษายน 2559 (สอ. 1.1-1-1) การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน
แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเป็น 2 รอบ                  
ในปีงบประมาณ 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 โดยส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักงานอธิการบดีในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 ร่วมกัน
วิเคราะห์ ทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานที่ชัดเจน (สอ. 1.1-2-1)และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธส านักงาน
อธิการบดี รอบ 6 เดือน 
3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 
 ส านักงานอธิการบดีได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธส านักงานอธิการบดีและให้หน่วยงานรายงานผลรอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 (สอ. 1.1-3-1) /ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 (สอ. 1.1-3-2)และรวมพิจารณา
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน    ใน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้ งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 
สิงหาคม 2559 (สอ. 1.1-3-3) เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยุทธส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาและทบทวนผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธส านักงานอธิการบดี 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 
 ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ได้ท า  
Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะตามผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 ในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2559    
(สอ. 1.1-4-1)และแนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2557                 
รายองค์ประกอบและตัวชี้วัด ระดับส านักงานอธิการบดี (สอ. 1.1-4-2) 
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 16 -19 มีนาคม 2559      
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
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และอุปสรรค์ และก าหนดกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 (สอ. 1.1 -5-1) และแต่งตั้ง
คณะท างานวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี (สอ. 1.1-5-2) 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ. 1.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีอธิการบดี  

ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 
สอ. 1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีอธิการบดี  

ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 
สอ. 1.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 
สอ. 1.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2559  

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 
สอ. 1.1-3-3 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 
สอ. 1.1-4-1 รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 
สอ. 1.1-4-2 แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ          

ของคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน เกณฑ์ สกอ.  
ปีการศึกษา 2557 รายองค์ประกอบและตัวชี้วัด ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

จุดแข็ง  
  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
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ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

ก ากับตัวบ่งชี ้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร  02 282 9009-15 ต่อ 6023 
      (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง โทร 02 282 9009-15 ต่อ 6023 
   (หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  :  ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 ผลการการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี   
 
เกณฑ์การประเมิน  :  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับกองของทุกกอง 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนรวมของผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 

ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี = xx 
 จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 11 

 
 ผลการประเมินทุกตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลัก  ในปีการศึกษา 2558  

ตัวบ่งชี ้ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัตงิานตามภารกิจของกองกลาง 4 ดี 
1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การบัญชี และงานพสัดุ 4 ดี 
1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง

พัฒนา 
5 ดีมาก 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน 4 ดี 
1.2.5 การให้บริการนักศึกษา 4 ดี 
1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ดีมาก 
1.2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ 5 ดีมาก 
1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาส่งเสริมโครงการพิเศษนานาชาติ 5 ดีมาก 
1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏบิัติงานสื่อสารองค์กร 5 ดีมาก 
1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5 ดีมาก 
1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ 5 ดีมาก 

ผลรวมของ 11 ตัวบ่งชี้ย่อย 51  
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การค านวณ 

  
51 

= 4.64 
11 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

n/a 0 4.64 4.64 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.1.2-1 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 

จุดแข็ง  
  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 

ข้อเสนอแนะ 
  - 
 
 

ก ากับตัวบ่งชี ้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล โทร  02 282 9009-15 ต่อ 6023 
      (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษรมจิต โทร 02 282 9009-15 ต่อ 6023 
   (หัวหน้างานประกันคุณภาพ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : การบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
 เพ่ือให้ส านักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารงานการควบคุมกิจกรรม 
และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้ โดยการค านึงถึงการบรรเทาความรุนแรงของปัญหา หรือการ
ป้องกันปัญหา และการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 
 

  มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดี ให้มีหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (กนผ.1.1-1-01) และมีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
เป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามผล
การด าเนินงาน (กนผ.1.3-1 -02) โดยใช้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี ่ยงที ่ก าหนดจาก
มหาวิทยาลัยฯ (กนผ.1.3-1-03)  
 ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ 
ความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (กนผ.1.3-1-04) โดยมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน
อธิการบดีในการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (กนผ.1.3-1-05) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานอธิการบดี (กนผ.1.3-1-06) โดยได้ผ่านการพิจารณา 
ในรายละเอียดและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กนผ.1.3-1-07) โดยมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ 

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ด้านยุทธศาสตร์ 

 
กองบริหารบุคคล 
/ทุกหน่วยงาน 

2. การเพ่ิมศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

ด้านยุทธศาสตร์ 
 

กองวิเทศสัมพันธ์ 
/ทุกหน่วยงาน 

3. การบริหารสัญญาการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

ด้านทรัพยากร กองคลัง/ผู้ควบคุมงาน 
/คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

4. การรักษาความปลอดภัยของส านักงาน
อธิการบดีและการป้องกันอัคคีภัย 

ความปลอดภัย กองกลาง 
/ทุกหน่วยงาน 
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 เมื่อส านักงานอธิการบดีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงาน
อธิการบดีแล้ว ได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานของส านักงานอธิการบดีรับทราบและให้มีการด าเนินการ
ตามแผน (กนผ.1.3-1-08) 
 ส านักงานอธิการบดีมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยส านักงานอธิการบดีได้
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง จ านวน 4 กิจกรรม มีผลการรายงานผล ดังนี้ 

1. การเตรียมความ
พร้อมของ
มหาวิทยาลยัฯ  
เพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐ 

1. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึง่ประกอบด้วยบุคคลที่มาจากตวัแทนของคณะ 
สถาบนั ส านัก และบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อมีหน้าที่ด าเนนิการยกร่าง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยฯ ให้แล้วเสร็จ โดยมีหลักการให้มหาวิทยาลยัมี
สถานภาพเป็นสภาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  
2. ได้ด าเนินกระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัฯ โดยมีการ
ตรวจสอบทางด้านโครงสรา้งของมหาวิทยาลัยฯ งานดา้นการบรหิาร รวมถึงได้
ศึกษาพระราชบัญญัติของสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่เปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าร่าง และด าเนินการประชุมคณะกรรมการยกร่าง
เพื่อพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยมีการประชุม ดังนี ้
     2.1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ..... ครั้งที่ 1/59 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59 
     2.2 ประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ..... ครั้งที่ 2/59 เม่ือวันที่ 24 มี.ค.59  
     2.3 ประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ..... ครั้งที่ 3/59 เม่ือวันที่ 16 พ.ค.59 
     2.4 ประชุมคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. ..... ครั้งที่ 4/59 เม่ือวันที่ 22 ส.ค.59 
3. ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัฯ โดยจัด
โครงการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับแนวทางและผลการเปลี่ยนแปลง 
ในการปรับเปลีย่นสถานะของมหาวิทยาลยัฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

2. การเพิ่มศักยภาพ
ด้านความเป็น
นานาชาต ิ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

1. ส านักงานอธิการบดี โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าคู่มือภาษาอังกฤษ 
(English Conversation for AEC.) เพื่อเป็นคู่มือให้ได้ใช้ศึกษา และเพิ่ม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บคุลากรภายในมหาวิทยาลยัฯ  
2. กองวิเทศสัมพันธ์ได้เร่ิมน าร่องให้ทุกวันพุธ เป็นวนัคุยภาษาอังกฤษของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี (English Day.) 
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3. การบริหารสัญญา
การก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์

1. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการประชุมเร่งรัดติดตามผลการ
ด าเนินงานและแก้ไขปญัหารายการสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา พร้อมทั้ง
รายงานความคืบหน้า เม่ือวันที ่
14 ต.ค.58 , 9 พ.ย.58 , 2 ธ.ค.58 , 12 ก.พ.59 
9 มี.ค.59 , 3 พ.ค.59 , 13 มิ.ย. 59 , 7 ก.ค.59 
2. ได้มีการแก้ไขสัญญาแบบรูปรายการ คร้ังที่ 2 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งห้อง และงานระบบให้มีความเหมาะสมกับการใชง้านของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตาม  
ทั้งนี้ได้แก้ไขสัญญาเสร็จสิ้นในวนัที่ 20 มิถุนายน 2559 
3. มีการเร่งรัดติดตาม และผู้รับจ้างไดส้่งงวดงาน ดังนี ้
งวดงานที่ 8 เมื่อวันที ่21 ธ.ค.58  เป็นเงิน 12,798,415 บาท 
งวดงานที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59 เป็นเงิน 12,174,690 บาท 
งวดงานที่ 10 เมื่อวันที ่29 เม.ย.59 เป็นเงิน 13,721,950 บาท 
งวดงานที่ 11 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.59 เป็นเงิน 12,474,500 บาท 
งวดงานที่ 12 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.59 เป็นเงิน 11,850,775 บาท 
งวดงานที่ 13 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 เป็นเงิน 12,474,500 บาท 
และคาดวา่จะส่งงานงวดสุดทา้ยในเดือนกันยายน 2559 ให้ครบ 163,905,800 
บาท ตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์

4. การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ส านักงานอธิการบดี 
และการป้องกัน
อัคคีภัย 

1. มีระบบรักษาการณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ของ
ส านักงานอธิการบด ี24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชั้น และจุดที่เสี่ยง
ภัยหรือจุดวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายได้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
2. มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ของส านักงาน
อธิการบดี สอบถามข้อมูลในเบือ้งต้นของผู้มาติดต่อ มีการแลกบัตรและตรวจวา่
เป็นบัตรแสดงตน และมีการบนัทึกข้อมูลผู้มาติดต่องาน 
3. มีการใช้บัตรผ่านประตูระบบคีย์การ์ดส าหรับ เข้า-ออกอาคาร และรณรงค์ให้
บุคลากรภายในส านักงานช่วยกันดูแลและระมัดระวังการสูญหาย และหากประตู
หรือโต๊ะท างานช ารุด มีการแจ้งข้อมูลการเสียหายและรีบซ่อมแซมให้ใช้การได้
ทันท ีเพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทั้งของทางราชการและของส่วนบุคคล 
4. มีการเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรรับทราบแผนป้องกันอัคคีภัย และ
ด าเนินการฝึกปฏิบัติเร่ืองอพยพหนีไฟ ในโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 
5. มีมาตรการให้บุคลากรที่ต้องการท างานล่วงเวลา (OT) ในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ แจ้งความประสงค์ในการท า OT เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ เปิด – ปิดตึก 
ในช่วงเวลาท างาน  
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3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 
 มีการทบทวนผลการด าเนินงาน จากการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(กนผ.1.3-1-09)  และได้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รอบ 6 เดือน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2559 วาระท่ี 4.6 เพ่ือพิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (กนผ.1.3-1-10) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 
 หลังจากน าผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีแล้ว คณะกรรมการฯ ได้มีการ
พิจารณาให้การบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี มีส่วนในการสนับสนุนและด าเนินการตามโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และการเพ่ิมศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 
มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส านักงานอธิการบดี และใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดท า 
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลจากการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
รอบ 6 เดือน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คณะกรรมการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่าง
เคร่งครัด 
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
                    จากการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงฯ และผลการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด นั้น ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตามมาตรการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โดยการฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2 – 3 

สิงหาคม 2559 เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.1.3-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดี ค าสั่งที่ 

985/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 
กนผ.1.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ค าสั่งที่ 663/2558                 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
กนผ.1.3-1-03 นโยบายและแนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยฯ 
กนผ.1.3-1-04 เอกสารการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละภาระงาน/กิจกรรมของส านักงาน

อธิการบดี 
กนผ.1.3-1-05 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
กนผ.1.3-1-06 เอกสารการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละภาระงาน/กิจกรรมของส านักงาน

อธิการบดี 
กนผ.1.3-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559               

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 วาระท่ี 4.4 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กนผ.1.3-1-08 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/137 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องขอส่ง
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส านักงานอธิการบดี ปี พ.ศ. 2559 

กนผ.1.3-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559               
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 วาระท่ี 4.4 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กนผ.1.3-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559               
วันที่ 28 เมษายน 2559 วาระที่ 4.6 เพ่ือพิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน 
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จุดแข็ง  
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  :  นางรตนมน  จันทรอุทัย  โทร  0-2282-9009 ต่อ  6081 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม โทร  0-2282-9009 ต่อ  6083 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 5 ประการ คือ  1) จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ   3) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล   4)  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ  5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งส านักงานอธิการบดีจ าเป็นจะต้องสร้างความม่ันใจว่าจะสามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยได้  ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงต้องมีระบบประกันคุณภาพภายใน  ตามระบบและกลไกที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 
 

  มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 มีการก าหนดแนวทางและวางแผนด้านการประกันคุณภาพ โดยจัดท าคู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 (สอ.1.4-1-01) มี
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 (สอ. 1.4-1-02) และ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (สอ. 1.4-1-03) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (สอ. 1.4-1-04) 
 ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุกปีการศึกษา (สอ.1.4-1-05) 
 มีกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดย มีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี ที่ 985/2558 (สอ. 1.4-1-06) ท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 
2558 และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 663/2558 (สอ. 1.4-1-07) ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ พิจารณาผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็น 
พร้อมทั้งพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ  
 ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับติดตามตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่
2/2558 (สอ. 1.4-1-08) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป
 ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยบุคคลภายนอก (สอ. 1.4-1-09) และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา (สอ. 1.4-1-10) 
 การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2557 มาจัดท าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง 
(Improvement Plan) (สอ. 1.4-1-11) และน าผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2558 เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุง
เป้าหมายคุณภาพ และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป (สอ. 1.4-1-12) 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  

ตามที่ส านักงานอธิการบดีได้รับความเห็นชอบเป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  และถ่ายทอด
นโยบายการประกันคุณภาพ โดยท าบันทึกแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ทั้ง 9 
หน่วยงาน  พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัดฯด าเนินการจัดท านโยบายตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
คุณภาพ ระดับหน่วยงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพ ของส านักงานอธิการบดี ทั้งตัวบ่งชี้
หลัก และตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (สอ.1.4-2-01) 
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 ด าเนินการจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ                         
ของส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและหัวหน้างานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้ตัวบ่งชี้ของ
ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาให้มีความท้าทายมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี (สอ.1.4-2-02)  

ส านักงานอธิการบดีร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและ
ด าเนินการก ากับดูแล และจัดท าข้อมูลตัวบ่งชี้ (สอ.1.4-2-03) 
3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 

จากการขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการจัดท านโยบายตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
คุณภาพ ระดับหน่วยงานพบว่า บางหน่วยงานจัดท าเป้าหมายคุณภาพไม่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
อธิการบดี เนื่องจากยังไม่เข้าใจในวิธีการเขียน จึงน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีทราบถึงปัญหา (สอ.
1.4-3-1) 

ในการเก็บรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รอบ 6 และ 12 เดือน หน่วยงานส่งผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบล่าช้า งานประกันคุณภาพจึงเรียนปรึกษาผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีขอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป (สอ.1.4-3-2) 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 

ด าเนินการเข้าไปชี้แจงการจัดท าเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดี และขอให้หน่วยงานปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 จะด าเนินการจัดท าคู่มือแนว
ทางการจัดท านโยบายเป้าหมายคุณภาพให้สอดคล้องกับส านักงานอธิการบดี เพื่อความเข้ามจที่ถูกต้องและ
ตรงกัน 

จากข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการเก็บผลการด าเนินงาน ในรอบ 6เดือนและ 12 เดือน โดย
ด าเนินการเพ่ิมรอบการติดตามก่อนถึงก าหนดส่งรายงานผล อย่างไม่เป็นทางการ อย่างน้อย 2 ครั้ง และก าหนด
ระยะเวลาส่งรายงานผลการด าเนินงานให้เร็วขึ้น เพื่อเผื่อช่วงระยะเวลาในการติดตามงาน หรือรอรายงาน ไม่ให้
กระทบกับแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ  ซึ่งจะด าเนินการในปีการศึกษา 2559 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 - 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 4 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.1.4-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีการศึกษา 2558  
สอ.1.4-1-2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 
สอ.1.4-1-3 เป้าหมายคุณภาพ ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2558   
สอ.1.4-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 ก.พ. 

59  วาระท่ี4.1 
สอ.1.4-1-5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2557 
สอ.1.4-1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ 985/2558 
สอ.1.4-1-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 663/2558 
สอ.1.4-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 

เม.ย. 2559 วาระท่ี 4.5 
สอ.1.4-1-9 ผลการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 

2557 
สอ.1.4-1-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2557 
สอ1.4-1-11 Improvement Plan แนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริม

ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
สอ.1.4-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 

4/2558 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 วาระที่ 4.1 
สอ.1.4-2-1 บันทึกท่ี ศธ 0581.01/0141 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องขอส่งเป้าหมายคุณภาพของ

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 และขอความอนุเคราะห์จัดท าเป้าหมาย
คุณภาพของหน่วยงาน 

สอ.1.4-2-2 รายงานผลโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ ของส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.1.4-2-3 บันทึกท่ี ศธ 0581.01/091 ลงวันที่  3 ธันวาคม 2558 เรื่อง ก าหนดส่งรายละเอียด ตัวบ่งชี้ 

ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ของส านักงานอธิการบดี 
สอ.1.4-3-1 บันทึกการน าเสนอปัญหาการจัดท าเป้าหมายคุณภาพของหน่วยงานในสังกัด ถึงผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดี 
สอ1.4-3-2 บันทึกการน าเสนอปัญหาการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน

ในสังกัดรับผิดชอบ ถึงผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 
จุดแข็ง  
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล โทร 0-2282-1295  
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษมจิต โทร 0-2282-9009 ต่อ 6023 

    (หัวหน้างานประกันคุณภาพ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็น มหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ เพื่อความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสถานะดังกล่าว จ าเป็นต้องศึกษา
รูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง วัตถุประสงค์ รูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เทียบเคียง และยก
ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอฝ่ายนิติ
บัญญัติพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ตัวชี้วัดนี้จะประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการโดยพิจารณาจาก
ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกระบวนการที่เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. คณะกรรมการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ และด าเนินการยกร่าง 

3. มีร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

4. มีการน าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

5. มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมาย 

6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ CEOพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

7. เสนอร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. ....  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 79/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 (กบ. 1.5-01) 

 2. คณะกรรมการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ และด าเนินการยกร่าง 

คณะกรรมการยกร่างฯ ได้รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ในก ากับของรัฐของสถาบันอุดมศึกษา อ่ืน ๆ แล้ ว ตามตารางเปรียบเทียบกฎหมายจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (กบ. 1.5-02) ขณะนี้ อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 

 3. มีร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
- 

 4. มีการน าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
- 

 5. มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมาย 
    - 

 6.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ CEOพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

- 

 7. เสนอร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
-  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 ข้อ 2 2 2 2 
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รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 1.5-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 79/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. .... 

กบ. 1.5-02 ตารางเปรียบเทียบกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 
 
จุดแข็ง  
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการยกร่างฯ แต่ละคน ติดภารกิจหลัก มีวันว่างในการประชุมไม่ตรงกัน ท าให้ไม่อาจนัด
ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง  เห็นควรที่จะจัดประชุมนอกสถานที่ ใช้เวลาประมาณ   2-3 วัน เพ่ือ
จะได้พิจารณาจัดท าร่างกฎหมายอย่างต่อเนื่อง  

 
 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  :  นายอานันต์  โรจนตันติกุล    โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061-6066 

(หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 



ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558                   3 - 23                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  เป็นระบบที่รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน และการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส านักงานอธิการบดีต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและ
สารสนเทศ  โดยมีการออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูลและ
สารสนเทศถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา  สามารถน าไปใช้งานได้  ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองนโยบาย Digital University  
 
สูตรการค านวณ 

1. แปลงค่าร้อยละของจ านวนระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมข้ึนในฐานข้อมูล 

จ านวนระบบสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมขึ้นในฐานข้อมูล 

จ านวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดส านักอธิการบดี 
X 100 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของระบบสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพ่ิมข้ึนในฐานข้อมูล 

ร้อยละของระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดส านักอธิการบดี 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

 

หมายเหตุ : จ านวนระบบสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงข้อมูล/พัฒนาเพิ่มขึ้นในฐานข้อมูล หมายถึง จ านวนของระบบ
สารสนเทศในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี ทั้งแบบที่ท าขึ้นเพ่ือใช้เอง เช่น ฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word, Excel 
ฯลฯ และแบบที่อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) หรือโปรแกรมต่างๆในการท างาน ซึ่งมีการจัดท าระบบ
สารสนเทศขึ้นใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงระบบเดิมให้ใช้งานง่ายขึ้น หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่พร้อม 
ใช้งาน 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของจ านวนระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดส านักอธิการบดีรวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 2. ระบบเทคโนโลยีสารสเนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 จ านวนระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีทั้งระบบแบบที่ท าขึ้นเพ่ือใช้
เอง และแบบอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มีจ านวนทั้งสิ้น 41 ระบบ ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสมกับการใช้งานเพ่ิมข้ึน จ านวน 32 ระบบ แยกแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวนระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

จ านวนระบบสารสนเทศที่มี
การปรับปรุงข้อมูล/พัฒนา

เพิ่มข้ึน 
หมายเหตุ 

กองกลาง 2 2  
กองคลัง 1 1  
กองนโยบายและแผน 12 12  
กองบริหารงานบุคคล 4 1  
กองพัฒนานักศึกษา 7 7  
กองวิเทศสัมพันธ์ 2 2  
กองศิลปวัฒนธรรม 2 2  
กองสื่อสารองค์กร 6 0  
ส านักประกันคุณภาพ 4 4  
ส านักงานอธิการบดี 1 1  

รวมทั้งสิ้น 41 32  
 

การค านวณ 
32 x 100 =  78.05 

        41 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
50 

n/a 0 78.05 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.2.1-1-1 ตารางเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  
สอ.2.1-1-2 ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 

 
จุดแข็ง 
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล โทร 0-2282-1295  
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษมจิต โทร 0-2282-9009 ต่อ 6023 

   (หัวหน้างานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
การบริหารงานของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะมีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความส าเร็จ การเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดีถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 
 

  มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/
ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจดัการตามสายงาน 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 โดยการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ (กบ. 3.1-1-01 )
ประกอบกับการน าผลการประเมินสมรรถนะหลักตามแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (กบ. 3.1-1-02 ) 
มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรและน าผลการประเมินสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (กบ. 3.1-1-03) มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-1-04) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2558 (กบ. 3.1-1-05) 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  

โดยการแจ้งผลการอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ. 2558 ให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามแผน (กบ. 3.1-2-01) และมีการก ากับติดตามผล 
การด าเนินการตามแผน (กบ. 3.1-2-02) 
3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 

 โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2558 (กบ. 3.1-3-01) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณาผลการด าเนินงานของแผนดังกล่าว (กบ. 3.1-3-02) 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 

 โดยน าผลจากการประเมินของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2558 มาปรับปรุง/พัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2559 ซึ่งได้เพ่ิมตัวชี้วัดการน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ในแผนดังกล่าว (กบ. 3.1-4-01) และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี (กบ. 3.1-3-02) 
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 โดยมีผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 52.63  
(กบ.3.1-3-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ม.ค.59) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 คะแนน 4 4 5 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 3.1-1-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ ศธ. 0581.17/2432  ลงวันที่  26  กันยายน  2557 
เรื่อง ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพะนคร 
 

กบ. 3.1-1-02 แบบที่ 3 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
พระนคร (ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  รอบท่ี  2 ระหว่างวันที่  
1 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557) 

กบ. 3.1-1-03 สรุปผลจากการวิเคราะห์การประเมินความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและ
จากการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรแต่ละบุคคลของส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปี พ.ศ. 2558  

กบ. 3.1-1-04 แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
พ.ศ. 2558 

กบ. 3.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 /2558                 
เมื่อวันที่  30 เมษายน  2558  ระเบียบวาระท่ี  4.4 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558         

กบ. 3.1-2-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่  ศธ  0581.17/823.1  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558 
เรื่อง  แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พ.ศ. 2558 

กบ. 3.1-2-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่  ศธ  0581.17/1607  ลงวันที่  18  สิงหาคม  2558 
เรื่อง ขอให้รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

กบ. 3.1-3-01 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร                     
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2558 

กบ. 3.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2558                 
เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2558  ระเบียบวาระที่  4.5 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และขอความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559             

กบ. 3.1-4-01 แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
พ.ศ. 2559 
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จุดแข็ง  
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
    (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  :  นางสาววันใหม่  สุกใส            โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061-6066    
                                          (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสิ่ง

ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์กรให้ไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรของส านักงานอธิการบดีเป็นก าลัง
ส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย
จึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานอธิการบดี         
มีสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนให้เข้าการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในหลักสูตรการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ค านิยาม :  การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน หมายความว่า การได้รับ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการงาน และทักษะในการท างานตามสายงาน ที่สามารถน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการท างาน โดยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย การศึกษา                  
ดูงาน รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้  

สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะ
ตามสายงาน  

จ านวนของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน X 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ                  
ต่ ากว่าร้อยละ 70 

มีการด าเนินการ                   
ร้อยละ 70-79 

มีการด าเนินการ            
ร้อยละ 80-89 

มีการด าเนินการ                 
ร้อยละ 90-99 

มีการด าเนินการ                 
ร้อยละ 100 

 
ผลการด าเนินงาน : 
    192 x 100 =  97.46 
        197 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 

91.79 4 97.46 4 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 3.2-01 ตารางข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานอธิการบดี 
กบ. 3.2-02 ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
จุดแข็ง  

ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่    สุกใส           โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 : ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
เพ่ือให้บุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมเข้าสู่ ประชาคม

อาเซียน รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน บุคลากรทุกคนของส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรได้รับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบกับต้องมีความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น
มหาวิทยาลัย DIGITAL 

หมายเหตุ : การนับจ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่เข้าสอบ ไม่นับซ้ าบุคลากรคนเดิมที่เข้าสอบใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว 

สูตรการค านวณ :  

ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  

จ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือ
มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย X 100 

จ านวนบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่เข้าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
ต่ ากว่าร้อยละ 10 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 10-29 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 30-49 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 50–69 

มีการด าเนินการ 
ร้อยละ 70  เป็นต้นไป  

 
ผลการด าเนินงาน : 
    21 x 100 =  16.53 
        126 
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  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย ร้อยละ 30 17.47 2 16.53 2 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 3.3-01 ข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานอธิการบดีที่เข้าสอบและสอบผ่านตามเกณฑ์ 

จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรในส านักงานอธิการบดีควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากข้ึน 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่    สุกใส           โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ                
ของบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
ส านักงานอธิการบดีมีภารกิจการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การให้บริการต้อง

ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ จึงได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลจากการ
ประเมินไปสู่การพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดความไว้วางใจและการยอมรับของผู้รับบริการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 1.00-1.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 1.51-2.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 2.51-3.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 3.51-4.50 

ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 4.51-5.00 

 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2557 มีผลการด าเนินงาน 4  คะแนน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
   1.  1.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   2.  1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   3.  2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  4.  3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
   5.  4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

โดยกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ ดังนี้ 
1.  เวียนแจ้งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  

เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกข้อมูล  
2. เก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีเพ่ือน ามา

ประมวลผลในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  โดยก าหนดการเก็บรวบรวมผลการประเมิน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 
-  ครั้งที่ 1  (สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559)  
-  ครั้งที่ 2  (กุมภาพันธ์ 2559 – กรกฎาคม 2559)  

3. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการประเมินในภาพรวมของส านักงาน
อธิการบดี  

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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    -  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559)  จ านวนแบบสอบถาม  763 ฉบับ  
รวมค่าเฉลี่ย 4.42 ซึ่งมีผลการด าเนินงานระดับดี   

 -  ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2559 – กรกฎาคม 2559) จ านวนแบบสอบถาม  855 ฉบับ   
รวมค่าเฉลี่ย 4.29 ซึ่งมีผลการด าเนินงานระดับดี  

 -  รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม  2559) จ านวนแบบสอบถาม 1,800 ฉบับ          
รวมค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งมีผลการด าเนินงานระดับดี                                                                                    
 4. แจ้งให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจัดท า Improvement Plan ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2559 และแจ้งให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามแผน  Improvement  Plan เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
รอบ 6  เดือนแรก (สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559) 

จ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งสิ้น  763  ฉบับ 

 
หน่วยงาน 

รอบ 6 เดือน 
จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 42 4.43 ดี 
2. กองกลาง 77 4.45 ดี 
3. กองคลัง 115 4.32 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 45 4.67 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 102 4.55 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 120 4.53 ดีมาก 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 45 4.41 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 90 3.96 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 73 4.35 ดี 
10. ส านักประกันคุณภาพ 54 4.51 ดีมาก 

รวม 763 4.42 ดี 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
รอบ 6  เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2559 – กรกฎาคม 2559) 

จ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งสิ้น  855  ฉบับ 

 
หน่วยงาน 

รอบ 12 เดือน 
จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 44 4.54 ดีมาก 
2. กองกลาง 115 4.34 ดี 
3. กองคลัง 75 4.10 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 51 4.61 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 194 4.59 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 120 4.16 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 40 4.05 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 94 4.07 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 65 4.45 ดี 
10. ส านักประกันคุณภาพ 66 4.05 ดี 

รวม 855 4.29 ด ี

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
รอบ 12  เดือน (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

จ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งสิ้น  1800  ฉบับ 

 
หน่วยงาน 

รอบ 12 เดือน 
จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 95 4.45 ดี 
2. กองกลาง 221 4.09 ดี 
3. กองคลัง 224 3.92 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 110 4.36 ดี 
5. กองบริหารงานบุคคล 340 4.31 ดี 
6. กองพัฒนานักศึกษา 258 4.04 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 89 3.87 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 197 3.57 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 137 3.34 ดี 
10. ส านักประกันคุณภาพ 139 3.38 ดี 

รวม 1,800 4.13 ด ี
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า 
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่า 

เป้าหมาย    
เท่ากับ 

เป้าหมาย 
สูงกว่า 

เป้าหมาย   
4  

คะแนน 
4.42 4 4.13 4 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.1-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ ศธ  0581.17/2363  ลงวนัที่  3 ธันวาคม  2558   

เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   
ปีการศึกษา  2558 

กบ. 4.1-02 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกหน่วยงานในกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือนแรก  
(สิงหาคม  2558 – มกราคม  2559) 

กบ. 4.1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559 

กบ. 4.1-04 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ ศธ  0581.17/537  ลงวันที่  23 มีนาคม  2559   
เรื่อง การจัดท าแผน  Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ  ประจ าปีการศึกษา  
2558  รอบ  6  เดือน (สิงหาคม  2558 – มกราคม 2559 )   

กบ. 4.1-05 แนวทางแก้ไข และการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ปีการศึกษา  2558  ระดับส านักงานอธิการบดี  รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2558 –มกราคม 
2559) 

กบ. 4.1-06 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ ศธ 0581.17/2021 ลงวันที่  29 เมษายน 2559          
เวียนแจ้งหน่วยงานที่รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานอธิการบดี         
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  

กบ. 4.1-07 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกหน่วยงานในกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558  รอบ 6 เดือนหลัง  
(กุมภาพันธ์  2559 -กรกฎาคม 2559) 

กบ. 4.1-08 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกหน่วยงานในกองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา  2558  รอบ 12 เดือน  
(สิงหาคม 2558- กรกฎาคม  2559) 
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จุดแข็ง 

 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการให้บริการ โดยให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 
“บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ” 

2. บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  น าผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือพัฒนาการท างานต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางนงลักษณ์    ทองนาค โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2 : จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ 

ชนิดตัวบ่งชี ้:  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :   
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานอธิการบดี จะเป็นภาระงานสายสนับสนุนการจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นงานด้านการให้บริการเป็นหลัก คุณภาพการให้บริการที่ดี พิจารณาได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตัวชี้วัดนี้จึงประเมินผลส าเร็จโดยวัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความรวดเร็ว และความเต็มใจใน
การให้บริการของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนเรื่องที่ร้องเรียน 

เกิน 8 เรื่อง 
จ านวนเรื่องที่ร้องเรียน 

ไม่เกิน 8 เรื่อง 
จ านวนเรื่องที่ร้องเรียน  

ไม่เกิน 6 เรื่อง 
จ านวนเรื่องที่ร้องเรียน 

 ไม่เกิน 4 เรื่อง 
จ านวนเรื่องที่ร้องเรียน  

ไม่เกิน 2 เรื่อง 

หมายเหตุ :  1. เรื่องร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ในเรื่องเก่ียวกับการละเลยหรือล่าช้าในการให้บริการ หรือพฤติกรรมการไม่เต็มใจในการให้บริการไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกด้านค าพูด สีหน้า ท่าทาง หรือกิริยา 
                2. ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการที่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กล่องรับ
เรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนทางระบบสารบรรณ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตรวจสอบข้อร้องเรียนจาก 
ช่องทางการร้องเรียนทั้งหมดแล้ว ไม่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในส านักงานอธิการบดี
แต่อย่างใด   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

    
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

0 5 0 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.4.2-01 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ - เรื่อง  

การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 
กบ.4.2-02 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -  

เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
กบ.4.2-03 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -  

เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางระบบ HRM และทางโทรศัพท์ 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

กบ.4.2-04 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ 0581.17/ -  
เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

กบ.4.2-05 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล  ที่ ศธ 0581.17/ -   
เรื่อง  การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่  28 ธันวาคม 2558 

กบ.4.2-06 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล  ที่ ศธ 0581.17/ -   
เรื่อง  รายงานข้อร้องเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (HRM)  ลงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์  2559 

กบ.4.2-07 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -   
เรื่อง  การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่  29  มีนาคม  2559 

กบ.4.2-08 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -  เรื่อง            
เรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนของมหาวิทยาลัยฯ (HRM)  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

กบ.4.2-09 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -   
เรื่อง  รายงานข้อร้องเรียนผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (HRM) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2559 

กบ.4.2-11 บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -   
เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางระบบ HRM และทางโทรศัพท์  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

กบ.4.2-12  บันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/ -  
เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางระบบ HRM และทางโทรศัพท์ 
ลงวันที่  4 สิงหาคม 2559 

 
จุดแข็ง 
 - 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอานันต์   โรจนตันติกุล         โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061 
    (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือจ านวนรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน                       
ภายใน/ภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ส านักงานอธิการบดีเป็นหนว่ยงานสนับสนนุการด าเนนิงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก  เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการให้บริการหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานหรือบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี จนได้รบัรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/
ภายนอก และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นจากภายใน/ภายนอก หน่วยงานสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1  

หน่วยงาน/รางวัล 
2  

หน่วยงาน/รางวัล 
3  

หน่วยงาน/รางวัล 
4  

หน่วยงาน/รางวัล 
5  

หน่วยงาน/รางวัล ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษา
ดูงาน/รางวัล 

ข้อมูลที่พบ 

1. กองกลาง 0 - 
2. กองคลัง 1 มทร.ล้านนาขอเข้าดูงานระบบการบริหารทรัพยากร

มหาวิทยาลยั (ERP) เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย.59 
3. กองนโยบายและแผน 1 กนผ.ได้รับรางวัลชมเชยจากศูนย์การจัดการความรู้ในเรื่อง 

“กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดเีด่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” เมื่อวันท่ี 11 ก.ย.58 

4. กองบริหารงานบุคคล 0 - 
5. กองพัฒนานักศึกษา 0 - 
6. กองวิเทศสัมพันธ ์ 1 วิทยาลัยบาหลี ปรเทศอินโดนีเซีย (Bali State 

Polytechnic) ขอเข้าดูงานด้านการบริหารจัดการภายใน
กองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันท่ี 1-5 ธ.ค. 58 

7. กองสื่อสารองค์กร 0 - 
8. กองศิลปวัฒนธรรม 1 มทร.ตะวันออกขอเข้าดูงานหัวข้อ “เทคนิคการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.59 
9. ส านักประกันคณุภาพ 0 - 
10. ส านักงานอธิการบด ี 0 - 

รวม 4  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 
หน่วยงาน/

รางวัล 

2 2 4 4 

 
รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.4.3-1 หนังสือขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก หรือรางวัลที่ได้รับการยกย่องจาก

หน่วยงานภายใน/ภายนอก 
 
จุดแข็ง 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล โทร 0-2282-1295  
(ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษมจิต โทร 0-2282-9009 ต่อ 6023 

   (หัวหน้างานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี) 
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ส่วนที่ 4 

 

 
สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินของ ส านักงานอธิการบดี 
 
 

 
         ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ย   
          รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานอธิการบดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี  

ปีการศึกษา 2558 โดยรวม 
(4 องค์ประกอบ) 
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   ตารางท่ี 3-1 (ก)  แสดงจ านวนตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานอธิการบดี มทร พระนคร
จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งช้ี 

 

 

ประเภทของตัวบ่งชี้ย่อยใน KPI 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

จ ำนวน/ ตัวบ่งชี้ย่อยใน KPI 1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของหน่วยงำนใน
สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

0 9 (1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11) 

2 (1.2.2, 
1.2.3) 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 
จ ำนวน/ ตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี มทร พระนคร 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 4    (1.1, 1.3, 
1.4,1.5 ) 

1    (1.2) 5 

2.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- - 1    (2.1) 1 

3.  บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตามสายงาน 

- 1    (3.1) 2    (3.2, 3.3) 3 

4.  การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

- - 3    (4.1, 4.2, 
4.3) 

3 

รวม 0 5 7 12 
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  ตารางท่ี  3 – 1 (ข)   สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  
จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สอ. มทร.พระนคร ผลการประเมิน* 

หมายเหตุ 
I P O 

รวม 

≤1.50  ต้องปรับปรุงเร่งดว่น                    
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช ้
3.51-4.50 ระดับด ี           
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต /
ผลลัพธ ์

1.  ระบบการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ - 3.75 4.73 3.95 ด ี  
2.  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 

- - 5.00 5.00 ดีมาก  

3.  บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการตามสายงาน 

- 5.00 3.00 3.67 ด ี  

4.  การให้บริการที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับ - - 4.33 4.33 ด ี  
เฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ - 4.00 4.10 4.06 ดี  

ผลการประเมิน - ดี ดี ดี   

  
สรุปผลการประเมินประเภทของตัวบ่งช้ีย่อยใน KPI 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

คะแนนตัวบ่งชี้ย่อย 1.2  

ตามมาตรฐาน สอ. มทร.พระนคร 
ผลการประเมิน* 

หมายเหตุ I P O 

รวม 

≤1.50  ต้องปรับปรุงเร่งดว่น                    
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 ระดับพอใช ้
3.51-4.50 ระดับด ี           
4.51-5.00 ระดับดีมาก 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต /
ผลลัพธ ์

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

- 4.78 4.50 4.73 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 - 4.78 4.50 4.73 ดีมาก  
ผลการประเมิน - ดีมาก ดี ดีมาก   
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ตารางท่ี 3-2 ตารางค านวณผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีและค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 

บรรลุ
เป้าหมาย 

6 เดือน (1 สค.58-31 มค.59) 12 เดือน(1 สค.58-31 กค. 59) 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน  3 ข้อ 3  4 ข้อ 4 
 

 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ค่าเฉลี่ย  
3.51 

 ค่าเฉลี่ย
1.82 

1.82 52 
11 

ค่าเฉลี่ย
4.73 

4.73  

1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง 3 คะแนน  3 ข้อ 3 
 

 5 ข้อ 5  

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน  3 ข้อ 3  4 ข้อ 4 
 

 

1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

3 ข้อ  2 ข้อ 2  2 ข้อ 2  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1    2.56   3.95  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ร้อยละ  
50 

 n/a 1 32*100 
41 

78.05 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2    1.00   5.00  

3. บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน  4 ข้อ 4  5 ข้อ 5  

3.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดี
ที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ
การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 
90 

179*100 
195 

ร้อยละ
91.79 

4 192*100 
197 

ร้อยละ
97.46 

4  

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดี
ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือ
มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

18*100 
103 

ร้อยละ 
17.48 

2 21*100 
126 

ร้อยละ 
16.67 

2  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3    3.33   3.67  
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 

บรรลุ
เป้าหมาย 

6 เดือน (1 สค.58-31 มค.59) 12 เดือน(1 สค.58-31 กค. 59) 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
การให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน  ค่าเฉลี่ย
4.42 

4 4.42+4.29 
2 

ค่าเฉลี่ย
4.13 

4  

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียน       
ด้านการบริการ 

ไม่เกิน 
4 เร่ือง 

 0 
เรื่อง 

5  0 
เรื่อง 

5  

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือรางวัลทีไ่ดร้ับการยกย่อง
จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

 2 
หน่วยงาน
/รางวัล 

2  4 
หน่วยงาน
/รางวัล 

4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4    3.67   4.33  

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ    2.90   4.06  
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สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2558  
โดยรวม (4 องค์ประกอบ) 
ในรอบปีการศึกษา  2558 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง  4  องค์ประกอบตามมาตรฐาน 
ของส านักงานอธิการบดี  มีดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  1  เท่ากับ  3.95  อยู่ในระดับดี 

จุดเด่น 
- 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 

 

ข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการยกร่างฯ แต่ละคน ติดภารกิจหลัก มีวันว่างในการประชุมไม่ตรงกัน ท าให้ไม่อาจนัดประชุม
พิจารณาร่างกฎหมายได้อย่างต่อเนื่อง  เห็นควรที่จะจัดประชุมนอกสถานที่ ใช้เวลาประมาณ   2-3 วัน เพ่ือจะได้
พิจารณาจัดท าร่างกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  2 เท่ากับ  5 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 : บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 3  เท่ากับ  3.67 อยู่ในระดับดี 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะ 
บุคลากรในส านักงานอธิการบดีควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มากข้ึน 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 : การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ  4.33  อยู่ในระดับดี 

จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการให้บริการ โดยให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

“บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ” 
2. บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 น าผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือพัฒนาการท างานต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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ส่วนที ่5 
  
 

ภาคผนวก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มทร. พระนคร  

 สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการท างาน 
                                ของบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงาน 
 

 



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก        5 - 2                                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก        5 - 3                                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก      5 - 4                       ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ปีการศึกษา 2558 

 
   ค าชี้แจง   
    1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านดัชนีบ่งชี้คุณภาพ  เกณฑ์การตัดสิน 
                        การประเมินของมหาวิทยาลัยฯในภาพรวมเท่านั้น  ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
                        จะท าให้คณะสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     3. ค าชี้แจงในการตอบ  
           ตอนที่ 1  ให้ท าเครื่องหมาย       ในช่องแสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
           ตอนที่ 2  ให้ท าเครื่องหมาย        ในช่องระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
                                 ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้ 
                         5 = มากที่สุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = น้อย           1 = น้อยที่สุด 
 
   ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
    1.   เพศ 
          1.1  (     )   ชาย   1.2  (      )  หญิง 
    2.   อายุ 
             2.1   (     )    ต่ ากว่า 21 ปี  2.2    (     )    21-30 ปี 
         2.3   (     )    31- 40  ปี  2.4    (     )    41- 50  ปี 
                     2.5   (     )    มากกว่า  50  ปี 
    3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

          3.1   (     )  ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.2   (     )   ปริญญาตรี 
                   3.3   (     )  ปริญญาโท  3.4   (     )   ปริญญาเอก 
                          3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
                      4.  ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
                          4.1   (     )   ผอ.ส านัก/สถาบัน/กอง 4.2   (     )    หัวหน้ากลุ่มงาน                      
                          4.3   (     )   เจ้าหน้าที่      4.4    (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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   ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ด้านเจตคต ิ
1.   มีความศรัทธาในองค์กร                                                                                                                                              
2.   ภารกิจและหน้าท่ีท่ีปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความรู้และความสามารถ 
3.   เพื่อนร่วมงานยอมรับ ในความรู้ ความสามารถ  
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 
 ด้านความรู้ความสามารถ 
5.    มีความรู้  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
6.   เข้าใจภารกิจและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
7. พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 
8.    ยึดถือค าสั่งท่ีถูกต้องตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9.    ผู้บังคับบัญชาชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน   
       ชัดเจน 
10.   มีโอกาสร่วมแสดงความคิดในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 

   ด้านการพัฒนาองค์กร 
11.  มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
12.  เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
13.  เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
14.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน 
15.   มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 
16.  มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม   
      สัมมนา ฯลฯ 

 ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญก าลังใจ 
17.  มีความมั่นคง  ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
18.  มีเกณฑ์การประเมินเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
19.  มีเกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานท่ีเหมาะสม ยุติธรรม 
20.  ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีท า 
21.  มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี / การผลิตผลงานต่างๆ  
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ  

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ    
23  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
24.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ 
25.  มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ือง 
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สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 

        ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประจ าปี
การศึกษา 2558 เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี   โดยมีผู้ตอบ
แบบประเมินจ านวน 171 คน จากบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 196 คน คิดเป็นร้อยละ 87.24 โดยผลการประเมินฯ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 ทั้งนี้ ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

1. จ านวนบุคลากรและจ านวนแบบประเมินความพึงพใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร* 

(คน) 
จ านวนผู้ประเมิน** 

(คน) (ร้อยละ) 

1 ส านักงานอธิการบดี 4 4 100.00 

2 กองกลาง 37 30 81.08 

3 กองคลัง 43 37 86.05 

4 กองนโยบายและแผน 26 23 88.46 

5 กองบริหารงานบุคคล 30 28 93.33 

6 กองพัฒนานักศึกษา 23 20 86.96 

7 กองสื่อสารองค์กร 11 9 81.82 

8 กองวิเทศสัมพันธ์ 6 5 83.33 

9 กองศิลปวัฒนธรรม 9 8 88.89 

10 ส านักประกันคุณภาพ 7 7 100.00 

รวมทั้งสิ้น 196 171 87.24 

 หมายเหตุ   *  ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
      ** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
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2. ตารางสรุปผลการประเมินฯ รายหน่วยงาน 

     ด้าน   
             หน่วยงาน  

ภาพรวม 
สอ. 

สอ. กก. กค. กนผ. กบ. กพศ. กวส. กสอ. กศว. สปภ. 

1. ด้านเจตคติ 4.03 4.31 4.18 3.97 4.05 3.94 4.00 3.80 3.92 4.31 4.00 
2. ด้านความรู้ความสามารถ 4.10 4.25 4.19 4.05 4.07 4.07 4.17 4.20 3.74 4.25 4.14 
3. ด้านระบบ/กลไก 
   ขั้นตอนกระบวนการ 

4.06 4.58 4.10 4.01 4.00 4.11 3.98 4.00 3.93 4.33 3.90 

4. ด้านการพัฒนาองค์กร 3.98 4.25 4.08 3.85 4.07 4.07 3.85 3.93 3.72 4.21 3.95 
5. ด้านสภาพแวดล้อม 
   และขวัญก าลังใจ 

3.75 4.13 3.86 3.72 3.76 3.85 3.57 3.60 3.39 3.77 4.02 

6. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบสารสนเทศ 

3.79 4.00 4.03 3.77 3.79 3.94 3.23 3.60 3.59 3.83 3.95 

ค่าเฉลี่ย 3.94 4.24 4.05 3.87 3.95 3.98 3.79 3.83 3.68 4.10 3.99 
ร้อยละ 78.80 84.80 81.00 77.40 79.00 79.60 75.80 76.60 73.60 82.00 79.80 

ระดับความคิดเห็น มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
 

   ๓. ตารางข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. อยากให้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน 1 
2. สภาพแวดล้อมในกองไม่ดี พ้ืนที่ใช้สอยน้อยเกิน เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในงานต่างๆ เยอะ
เกินไปไม่มีพ้ืนที่ให้จัดเก็บเป็นระบบ และระเบียบดีพอ 

1 

3. อยากให้มีฟิตเนสเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1 
4. ข้อมูลของกองบริหารงานบุคคลควรอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพราะหาข้อมูลได้ยาก ดูไม่สบายตา ต้องคลิกหลายครั้งกว่าจะเข้าถึงข้อมูลได้ 

1 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. (ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบรหิาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สอ. 
1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานใน

สังกัดส านักงานอธิการบด ี
กก., กค., กนผ., กบ.,  

กพศ., กวส., กสอ., 
กศว., สปภ., 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัตงิานตามภารกิจของกองกลาง กก. 
1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การบัญชี และงาน

พัสด ุ
กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน กนผ. 
1.2.5 การให้บริการนักศึกษา กพศ. 
1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กพศ. 
1.2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาส่งเสริมโครงการพิเศษ
นานาชาต ิ

กวส. 

1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏบิัติงานสื่อสารองค์กร กสอ. 
1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กศว. 
1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ สปภ. 

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง กนผ. 
1.4 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ สอ. 
1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเป็น

มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 
กบ. 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการบริการที่
มีประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

สอ. 
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เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. (ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการตามสายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพฒันาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี กบ. 
3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีทีไ่ด้รับการสรา้งเสริม

สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 
กบ. 

3.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทีส่อบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

กบ. 

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัต่อการให้บริการของบุคลากร 

กบ. 

4.2 จ านวนเร่ืองของการร้องเรียนด้านการบริการ กบ. 
4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือรางวัลที่ได้รับ

การยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
สอ. 

จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ 
 

ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล 
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
จดัเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน SAR ของ
ส านักงานอธิการบดี 

ส.ค. 58 – ก.ค. 59 หน่วยงานระดับกอง 

หน่วยงานที่ดูแลตัวบ่งชี้รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้  รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ภายใน 29 เมษายน 
2559 

หน่วยงานระดับกอง และ
ส านักงานอธิการบดี 

กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี และ
กรอกเข้าระบบ IQA สอ. ประจ าปีการศึกษา 2558 

ภายใน 26 สิงหาคม 
2559 

- หน่วยงานระดับกอง และ
ส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีจัดท าเล่ม SAR ปี 58 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ปี57 

ภายใน 2 กันยายน 
2559 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ

จัดท าเล่ม SAR 
หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน   
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินฯ 

เสร็จสิ้นภายใน 16 
กันยายน 2559 

หน่วยงานระดับกอง และ
ส านักงานอธิการบดี 

น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี 

ภายใน 22 กันยายน 
2559 

ส านักงานอธิการบดี 
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หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันที่ 29 – 30 
กันยายน 2559 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ

จัดท าเล่ม SAR 
ส่งเล่มรายงาน SAR (ท่ีมีการปรับแก้ไข)  
ให้ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 
2559 

ส านักงานอธิการบดี 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันที่ 13 -14 ตุลาคม 
2559 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ

จัดท าเล่ม SAR 
น าผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

ไม่เกิน 20 ตุลาคม 
2559 

ส านักงานอธิการบดี 

ส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 28 ตุลาคม  
2559 

ส านักงานอธิการบดี และ  
คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

 
 

รายช่ืออักษรย่อของหน่วยงาน 

   ล าดับ หน่วยงาน อักษรย่อ 
1 ส านักงานอธิการบดี สอ. 
2 กองกลาง กก. 
3 กองคลัง กค. 
4 กองนโยบายและแผน กนผ. 
5 กองบริหารงานบุคคล กบ. 
6 กองพัฒนานักศึกษา กพศ. 
7 กองวิเทศสัมพันธ์ กวส. 
8 กองสื่อสารองค์กร กสอ. 

9 กองศิลปวัฒนธรรม กศว. 
10 ส านักประกันคุณภาพ สปภ. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2.1  : การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองกลาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
กองกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อราชการและสั่งการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานบริหารทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ งานช่วยอ านวยการ
และประสานงาน และงานพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และหรือปฏิบัติราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกอง หรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 
 
 
 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       1.2-2 
 

                                                                                                                                                                                                                     

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 
         กองกลาง  มีการบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 งานประกอบด้วย 

1. งานบริหารทั่วไป  
2. งานช่วยอ านวยการและประสานงาน  
3. งานสภามหาวิทยาลัย 
4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

โดยการท างานจะยึดหลัก PDCA ประกอบด้วย 
 P. การก าหนดแผนงานประจ าปี ของกองกลาง มีช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน โดยให้ทุกงานก าหนดแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่รบผิดชอบของตนเอง มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดังเอกสารประกอบ 

งานบริหารทั่วไป                          สอ. (กก.)  1.2.1.1-01.1 
งานช่วยอ านวยการและประสานงาน   สอ. (กก.)  1.2.1.2-01.1 
งานสภามหาวิทยาลัย                    สอ. (กก.)   1.2.1.3-01.1 
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ    สอ. (กก.)   1.2.1.4-01.1  

P เนื่องจากภาระงานของกองกลาง มีความแตกต่างกัน (ลักษณะของการปฏิบัติและการก ากับ) จึงมีการ
สรุปให้แต่ละงาน ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของส านักงานอธิการบดี โดยแยกแฟ้มรายงาน
อย่างชัดเจน 
D. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในงานต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ก าหนดให้งานใดที่สามารถเขียนขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการเขียน (SOP) 
D. มีการก าหนดวิธีการท างาน และระยะเวลาการท างานให้บุคลากรเข้าใจและถือปฏิบัติ 
C. มีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
    1. งานบริหารทั่วไป 
       - มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
       - มีการสรุปรายงานผล การรับ-ส่งหนังสือประจ าปี 
    2. งานช่วยอ านวยการและประสานงาน 
      - มีการประเมินความพึงพอใจ ในการจัดการประชุม คณบดี/สถาบัน/ส านัก 
    3. งานสภามหาวิทยาลัย 
      - มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (ระยะเวลาการเสนอเรื่องเข้าสภาฯ/   
        การส่งวาระการประชุม/การส่งมติที่ประชุม/การรายงานการประชุม) 
    4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      - มีการรายงานผลสถิติในการให้บริการรถราชการ/งานซ่อมบ ารุง/การซ่อมบ ารุงระบบ 
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        สาธารณูปโภค) 
หมายเหตุ  โดยงานที่จะน าด าเนินการรายงานผลมีมติให้ได้ 
       กระบวนงาน 1. การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 
                       2. การประชุมคณบดี 
                       3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
                       4. งานซ่อมบ ารุง/การแจ้งซ่อม 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
1.  งานบริหารทั่วไป บริหารจัดการงานสารบรรณและธุรการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณที่ก าหนด  และมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน                
สารบรรณ และงานธุรการ สอ.(กก.)1.2.1.2-02.1, สอ.(กก.)1.2.1.2-02.2 

    2.   งานช่วยอ านวยการและประสานงาน มีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)  
การจัดประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก สอ.(กก.)1.2.1.3-02.1 

3.  งานสภามหาวิทยาลัยมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงานโดย ด าเนินการตาม 
ปฏิทินก าหนดวันด าเนินงานประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ คือ   
          3.1. แจ้งหน่วยงานส่งเรื่องเพ่ือเสนอเป็นวาระการประชุมภายใน 5 วันท าการ นับจากวันประชุมครั้ง 
               ที่ผ่านมา สอ.(กก.)1.2.1.1-02.1  

     3.2. จัดท าระเบียบวาระการประชุม และส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนประชุมอย่าง   
           น้อย 7 วัน สอ.(กก.)1.2.1.1-02.2     
     3.3. จัดส่งมติให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องภายใน 3 วันท าการ นับจากวันประชุม                       
           สอ.(กก.)1.2.1.1-02.3     
     3.4. จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองในเบื้องต้นภายใน 10 วัน      
           ท าการ สอ.(กก.)1.2.1.1-02.4 

    4.   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ประกอบด้วย 
งานบริการห้องประชุม งานอนุญาตใช้รถราชการ งานซ่อมบ ารุงรถราชการ งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
งานสาธารณูปโภค งานทะเบียนยานพาหนะ รถราชการเกิดอุบัติเหตุ การขอมีบัตรรถยนต์เข้า-ออก 
สถานที่ราชการ (กก.)1.2.1.4-02.1  ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานและมีความพร้อมในการเดินทาง 

3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 
- งานบริหารทั่วไป มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดย มีการ

รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมกองกลาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  สอ.(กก.)1.2.1.2-03.1, 1.2.1.2-03.2 แต่
บางครั้งเกิดปัญหาเมื่อส่งเรื่อง  ที่รับลงทะเบียนจากหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วให้
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง(ตามโครงสร้างงาน)เพ่ือพิจารณาความเห็นในการด าเนินการเสนออธิการบดี
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เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป แต่หนังสือที่ส่งไปถูกส่งกลับคืนมา
โดยแจ้งว่าไม่ใช่เรื่องที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ มีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีรับผิดชอบอยู่ด้วย 

- งานช่วยอ านวยการมีการก ากับติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผน โดย มีการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก สอ.(กก.)1.2.1.3-03.1  
มีข้อเสนอแนะว่า ควรส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้เข้าประชุมทราบ ก่อนการประชุมล่วงหน้า
เป็นเวลา 3 วัน  มีการทบทวนปัญหาจากการปฏิบัติงาน  1. การส่งเรื่องเพ่ือเข้าวาระการประชุม 
ไม่ตรงเวลาที่ก าหนด สอ.(กก.)1.2.1.3-03.2   2. การรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
หน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด สอ.(กก.)1.2.1.3-03.3   3. ผู้เสนอ
เรื่องเข้าวาระการประชุม ไม่สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ(ท่ีมาของเรื่อง/ปัญหา) และไม่ระบุ
ประเด็นที่เสนอ (เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ หรือเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สอ.(กก.)1.2.1.3-03.4 

- งานสภาสรุปขั้นตอนกระบวนการด าเนินการตามแผนปฏิทินการประชุมที่ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน ได้.
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ร้อยละ 100   แต่พบปัญหาในเรื่องเอกสาร เช่นรายงานการประชุมมีการ
พิมพ์ผิดในบางครั้ง สอ.(กก.)1.2.1.1-03.1 

- งานอาคารฯ  1. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และมี
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม งานขอใช้รถราชการ งานซ่อมบ ารุงรถราชการ งานซ่อม
บ ารุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานทะเบียนยานพาหนะ  รถราชการเกิดอุบัติเหตุ  การขอ
มีบัตร เข้า- ออก สถานที่ราชการ เสนอผู้อ านวยการกองกลางทราบ  สอ.(กก.)1.2.1.4-03.1   2. 
งานอาคารมีการจัดประชุมร่วมกัน สอ.(กก.)1.2.1.4-03.2  และสรุปประเด็นได้ว่าต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนางานชิ้นต่อไปคือ การแจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค ประจ า
อาคารส านักงานอธิการบดี และที่ส าคัญเมื่อมีการแจ้งซ่อม ต้องรีบด าเนินการแก้ไข สอ.(กก.)
1.2.1.4-03.3   3. ถ้าเป็นการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ประจ าห้องน้ าที่ช ารุดและมีน้ าไหล ต้องรีบ
ด าเนินการโดยด่วน เพ่ือป้องกันมิให้น้ าไหล 

- โดยไม่มีประโยชน์(ตามมาตรการประหยัดน้ าของมหาวิทยาลัย) สอ.(กก.)1.2.1.4-03.4 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 
 ทุกงานในสังกัดกองกลางประกอบด้วย งานสภามหาวิทยาลัย  งานบริหารทั่วไป งานช่วยอ านวยการ
และประสานงาน และงานพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ น าผลจากการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ไปปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป โดย ทุกงานสรุปผลการประเมิน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินงานของแต่ละงาน เข้าที่ประชุมกองกลาง เพื่อรายงานให้ผู้อ านวยการและบุคลากรกองกลางรับทราบ 
และมีการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการ และบุคลากรกองกลาง เพ่ือก าหนดในส่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของทุก ๆ งาน ในสังกัดกองกลาง ให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง สอ.(กก.)1.2.1.-04.1 

- งานบริหารทั่วไป มีการปรับปรุงแก้ไขด้วยการพิจารณาว่าหากเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก 
     และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน งานบริหารก็เลือกใช้วิธีสรุปเรื่องเสนอผู้อ านวยการกองกลาง 
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     เพ่ือให้ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     ด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นการไม่เสียเวลาที่หนังสือจะต้องถูกส่งกลับ ไป-มา ซึ่งอาจท าให้เลยเวลา 
     ด าเนินการได้ 
- งานช่วยอ านวยการฯ ได้น าผลจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ 

สถาบัน ส านัก ไปปรับปรุงพัฒนางาน ได้มีการส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้เข้าประชุมทราบล่วงหน้า 
ก่อนการประชุม 3 วัน สอ.(กก.) 1.2.1.3-04.1  มีการปรับปรุงพัฒนางานจากการทบทวนปัญหาจาก
การปฏิบัติงาน ดังนี้    
1. ติดตามโดยการโทรศัพท์เร่งให้ส่งวาระก่อนการส่งเล่มวาระ หากติดตามแล้ว ผู้เสนอเรื่องเข้าวาระส่ง
เอกสารไม่ทัน การจัดท าเล่มวาระ งานช่วยอ านวยการฯ จะน าวาระท่ีได้หลังการเย็บเล่มไว้นอกเล่ม และ
แจกให้ผู้เข้าประชุมในวันประชุม สอ.(กก.)1.2.1.3-04.2   
2. ครั้งที่ 1 ส่งหนังสือติดตามเรื่องแจ้งหน่วยงาน ให้รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2 
ติดตามโดยทางโทรศัพท์ ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการ และรายงาน ผอ.กองกลาง และ 

     เลขานุการการประชุม(ผอ.สอ.) ด้วยวาจา สอ.(กก.)1.2.1.3-04.3    
    3. จัดส่งแบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดท าวาระการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก แนบไปพร้อมกับ 
        หนังสือเชิญประชุม สอ.(กก.) 1.2.1.3-04.4        
- งานสภามหาวิทยาลัย มีการปรับปรุง โดยการเพ่ิมผู้ตรวจรายงานการประชุม และเพ่ิมจ านวนรอบของ

การตรวจเอกสาร 
-    งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้ประชุมหาแนวทางปฏิบัติที่ดี และได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการ 
     ท างานดังนี้   
        1. ก่อนด าเนินการซ่อมวัสดุ อุปกรณ์  ให้ดูที่ใบแจ้งการซ่อมที่หน่วยงานได้ส่งมาท่ีงานอาคารฯ โดย  
            เรียงล าดับการแจ้งซ่อม  มีการเช็คจุดที่แจ้งซ่อมว่ามีวัสดุที่จะต้องเปลี่ยนด้วยหรือไม่   
        2. ด าเนินการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จและให้หน่วยงานที่แจ้งเซ็นรับทราบ 

 ปีการศึกษา 2558 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้มีการก าหนดรูปแบบการแจ้งซ่อมวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คือ การโทรแจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในสมุดการซ่อม และได้ไปด าเนินการซ่อม ท าให้ลืม
ล าดับ ก่อน – หลัง ของหน่วยงานมีการแจ้งซ่อม ท าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอน    
 ได้มอบหมายให้ นายนภดล  นิลวรรณ และนายสนธยา  การด เป็นผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินการ
จัดท าใบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีทราบ  เพ่ือให้
การด าเนินการซ่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ทราบสถิติในการซ่อมและล าดับ ก่อน – หลัง เพื่อจะ
ได้ด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมประจ าปี ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 
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5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 - งานบริหารทั่วไป มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจน คือ หนังสือที่ส่งมาจากภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินไปตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียเวลาในการถูกส่งคืน ทันเวลาในการด าเนินการ
ตามท่ีหน่วยงานต้นเรื่อง(หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) ก าหนด สอ.(กก.)1.2.1.2-05.1 
 - งานสภาฯ มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน คือ ความผิดพลาดในรายการประชุมลดลง 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.(กก.)1.2.1.1-01.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าปีและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ(งานบริหารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.1-02.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานบริหารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.1-03.1 รายงานผลการด าเนินงานของงานบริหารฯ 
สอ.(กก.)1.2.1.1-03.2 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของฝ่ายบริหารฯ 
สอ.(กก.)1.2.1.2-01.1 แผนการปฏิบัติงาน/ค าสั่งมอบหมายหน้าที่รายบุคคล(งานช่วยอ านวยการฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.2-01.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล(งานช่วยอ านวยการฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.2-02.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานช่วยอ านวยการฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.2-03.1 แบบประเมินความพึงพอใจของงานต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดประชุมคณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก 
สอ.(กก.)1.2.1.2-03.2 ความพึงพอใจผู้รับบริการจากงานช่วยอ านวยการและประสานงาน 
สอ.(กก.)1.2.1.2-04.1 หนังสือส่งระเบียบวาระการประชุม 
สอ.(กก.)1.2.1.2-04.2 หนังสือทวงวาระการประชุม 
สอ.(กก.)1.2.1.3-01.1 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 และการมอบหมายงาน (งานสภาฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.3-02.1 หนังสือเวียนแจ้งขอความร่วมมือส่งเรื่องเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย(งานสภาฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.3-02.2 หนังสือส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (งานสภาฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.3-02.3 หนังสือส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (งานสภาฯ) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.(กก.)1.2.1.3-02.4 หนังสือส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย(งานสภาฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-01.1 แผนการปฏิบัติงาน/ค าสั่งมอบหมายหน้าที่รายบุคคล (งานอาคารสถานที่ฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-01.2 แผนภูมิแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร(งานอาคารสถานที่ฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-02.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (งานอาคารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-03.1 สถิติผลการปฏิบัติงาน งานบริการห้องประชุม งานบริหารใช้รถราชการ งานซ่อม      

(งานอาคารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1-04.1 รายงานการประชุมกองกลาง 

 
จุดแข็ง 
 - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :        นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6011 
   (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :     นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล โทร. 0-2280-7426 
                                       (งานสภามหาวิทยาลัย) 
         นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6012 
                                      (งานช่วยอ านวยการฯ) 
                  นางกชพร  เชิดชูพงษ์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6913 
             (งานบริหารทั่วไป) 
              นางทิวาวรรณ นามจันทร์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6013  
                                       (งานอาคารฯ)   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2 :  คุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ 
   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 กองคลังมีภารกิจหลักที่รับผิดชอบ 3 ด้านได้แก่  ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ซึ่งต้องด าเนินการให้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มติ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง  มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 2 หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักงาน
ตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจงเงินแผ่นดิน  ซึ่งหน่วยงานที่ตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบ    
การด าเนินงานของกองคลังต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวนข้อทักท้วงที่เกิดขึ้น  หมายถึง  
การด าเนินงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หากไม่มีข้อทักท้วงแสดงว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงใช้จ านวนข้อ
ทักท้วงของหน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นตัววัดคุณภาพการปฏิบัติงานการด าเนินงานด้าน  การเงิน การบัญชี และงาน
พัสดุ 

การประเมิน ข้อทักท้วงแต่ละงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีข้อทักท้วง 4 ข้อ  

ขึ้นไป 
 

มีข้อทักท้วง 3 ข้อ มีข้อทักท้วง 2 ข้อ มีข้อทักท้วง 1 ข้อ มีข้อทักท้วง 0 ข้อ 

ข้อทักท้วง  ความหมาย  ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามค าสั่ง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีในทางราชการที่กองคลังปฏิบัติไม่ถูกต้องและต้องด าเนินการแก้ไข เพ่ือรายงาน
ให้ผู้ตรวจสอบทราบ 

สูตรการค านวณค่าคะแนน 

                          คะแนนที่ได้   =    ผลรวมของผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต่ละงาน 

                                               จ านวนงานหลัก 4 งาน (งานการเงิน,งานบัญชี,งานพัสดุ,งานเบิกจ่าย)  
ผลการด าเนินงาน  ตัวอย่าง 

หน่วยงานย่อย จ านวนข้อทักท้วง ผลการประเมิน (คะแนน) 
1.งานการเงิน 3 ข้อ 2  
2.การบัญชี 1 ข้อ 4  
3.งานพัสดุ 5 ข้อ 1 
4.งานเบิกจ่าย 1 ข้อ 4 

คะแนนเฉลี่ย 11/4 = 2.75 คะแนน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 ข้อ 
คะแนน 

1 4 1 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.2.1.3-01 แจ้งผลการตรวจสอบการรับเงินเดือน การจ่ายเงินส่วนเพิ่ม 
กค.2.1.3-02 แจ้งผลการตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน 

 
จุดแข็ง 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางวันดี  ช่วยประยูรวงศ์  โทร  0-665-3777ต่อ  6030 
       (ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  หัวหน้างานบัญชี กองคลัง  โทร  0-665-3777ต่อ  6034 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี1.2.3: จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคลากรประเภทนั้น ๆ ดังนั้น เพ่ือให้ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กลางที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล (สกอ. กรมบัญชีกลาง ก.พ. กพร. สภามหาวิทยาลัย) ได้ก าหนดไว้ กอง
บริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากร
ประเภทต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง สถานการณ์ทางสังคม หรืองบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-2  เรื่อง 3-4  เรื่อง 5-6  เรื่อง 7-8   เรื่อง 9  เรื่องขึ้นไป 

หมายเหตุ:การนับจ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้นับ
เอาจากเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากก.บ.ม./ก.บ.พ./สภามหาวิทยาลัย แล้ว 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  
5 เรื่อง 6 3 14 5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.1.2.3-01 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ฉบับที่  2/2558 

เรื่อง  การให้เงินช่วยเหลือบุตรบุคลากรที่อยู่ระหว่างศึกษา  ลงวันที่  11 กันยายน 2558 
กบ.1.2.3-02 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร  ฉบับที่  2/2558  เรื่อง  การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุ 
ไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลงวันที่  25 กันยายน  พ.ศ. 2558 

กบ.1.2.3-03 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ฉบับที่  3/2558  เรื่อง การก าหนดเงินค่าวิชาชีพส าหรับต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ 1) ลงวันที่  28 กันยายน  พ.ศ. 2558 

กบ.1.2.3-04 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ฉบับที่  4/2558 เรื่อง  การปรับเปลี่ยนเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

กบ.1.2.3-05 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2558   
ลงวันที่  14 ธันวาคม  2558 

กบ.1.2.3-06 
 

ระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 

กบ.1.2.3-07 
 

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2559 
เรื่อง การให้เงินช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง  ลงวันที่ 13 
มกราคม 2559 

กบ.1.2.3-08 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา  
ฝึกอบรม  และดูงาน  (ฉบับที่ 8)  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 

กบ.1.2.3-09 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนคณาจารย์
ท างานวิจัยหลังปริญญาเอก  ณ  ต่างประเทศ  (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2559 

กบ.1.2.3-10 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ฉบับที่  1/2559  เรื่อง  การก าหนดค่าวิชาชีพส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ 2)  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559 

กบ.1.2.3-11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2559 
ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.1.2.3-12 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร  ฉบับที่  2/2559  เรื่อง  เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจ าบรรจุใหม่  ลงวันที่  16  มีนาคม  2559 

กบ.1.2.3-13 ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  ว่าด้วยวันเวลาท างาน  หลักเกณฑ์การลา  และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  16  มีนาคม  2559 

กบ.1.2.3-14 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ฉบับที่ 2/2559 
เรื่อง  สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน  ลงวันที่  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2559 

กบ.1.2.3-15 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 

จุดแข็ง 
  1. มหาวิทยาลัยก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่า 
  ของมหาวิทยาลัย 
  2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารงานบุคคล 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : 1. นางสาวนันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์ (หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) 
   2. นางนงลักษณ์  ทองนาค (หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) 
   3. นางสาววันใหม่  สุกใส (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล) 
   4. นางสาวจงดี  แม้นเหมือน (หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ) 
   5. นายอานันต์  โรจนตันติกุล (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
   6. นางสาวสายพิณ  ใจทน (หัวหน้างานสวัสดิการ) 
                                            โทร   0-2665-3777  ต่อ  6061-6066 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4  :   การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน พิจารณาจากความส าเร็จในการพัฒนา
งาน/กิจกรรม ของงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและ
ประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบก่อสร้าง ด้วยการทบทวนผลการด าเนินงานหรือ
กระบวนการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทั้งนี้พิจารณาเลือกงาน/กิจกรรม ด าเนินการ
จัดท าแผน ก ากับ ติดตาม รายงานผลความก้าวหน้า และประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน เพ่ือให้ การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนางาน/กิจกรรมได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการส าเร็จ 

ข้อ 1 
 

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ 1 – ข้อ 2 

 

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ 1 –ข้อ 3 

 

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ 1 –ข้อ 4 

 

มีด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ 1 –ข้อ 5 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

1. ทุกงานต้องทบทวนผลการด าเนินงานหรือกระบวนการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในปีงบประมาณที่
ผ่านมาและพิจารณาเลือกงาน/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างน้อย1งาน/กิจกรรม 

โดยกองนโยบายและแผนได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณา
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ที่ผ่านมา แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 ที่ก าหนดใหม่ และ
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรให้มีการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับใช้ใน
การท างาน ให้เป็นระบบ สืบค้นข้อมูลได้ง่ายสามารถเรียกใช้ได้ทันเวลา และลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ที่ประชุม
เห็นชอบและได้ร่วมกันก าหนดงานที่จะจัดท าฐานข้อมูลในปีการศึกษา 2559 ของทุกกลุ่มงานดังนี้ 
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กลุ่มงาน งาน/กิจกรรมที่พัฒนา 
1. งานบริหารทั่วไป ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กนผ. 
2. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลแผนพัฒนา มทร.พระนคร 
3. งานวิเคราะห์งบประมาณ ฐานข้อมูลงบประมาณประจ าปี มทร.พระนคร 
4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ฐานข้อมูลวิจัยสถาบันของ มทร.พระนคร 
5. งานติดตามและประเมินผล ฐานข้อมูลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มทร.พระนคร  
6. งานออกแบบก่อสร้าง ฐานข้อมูลราคากลางและออกแบบก่อสร้าง มทร.พระนคร  

 และก าหนดให้ฐานข้อมูลที่จัดท านี้เป็น งาน/กิจกรรม ที่จะพัฒนาให้ส าเร็จตามเป้าหมายของ      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน  (กนผ.2.1.4-1-1) 

2. จัดท าแผนด าเนินการพัฒนางาน/กิจกรรม 

โดยผู้รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลของทุกกลุ่มงาน ร่วมกันพิจารณาขอบเขต ขั้นตอนของฐานข้อมูลที่ต้องการจัดท า 
และเพ่ือให้การจัดท าฐานข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถก ากับติดตามการด าเนินการได้ชัดเจน และเข้าใจ
ตรงกัน  ได้จัดท าแผนด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล ดังนี้ (กนผ. 2.1.4-2-1) 
  

แผนด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
ระยะเวลา 

ต.ค. 
58 

พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

1. ก าหนดหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะ
จัดท าเป็นฐานข้อมูล 

            

2. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 

            

3. ท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์
ดิจิตอล 

            

4. อัพโหลดฐานข้อมูลเข้าแหล่ง
เก็บข้อมูลส่วนกลาง (Share 
Center Computer) 

            

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (Update 
Database) 

            

6. อัพโหลดฐานข้อมูลเข้าแหล่งเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส ารอง 

            

 

 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       1.2-15 
 

                                                                                                                                                                                                                     

 3. ด าเนินการตามแผนและรายงานความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน ต่อที่ประชุมกองนโยบายและแผน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

โดย ทุกกลุ่มงานได้จัดท าฐานข้อมูลตามแผนการด าเนินการที่ก าหนด โดยรายงานความก้าวหน้าและผล
การด าเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกกลุ่มงานด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ของข้อมูลที่
จะจัดท าฐานข้อมูล ได้ตามแผนด าเนินการที่ก าหนด และอยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล (กนผ.2.1.4-3-1) 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ทุกกลุ่มงานด าเนินการอัพโหลดฐานข้อมูลเข้าแหล่ง
เก็บข้อมูลส่วนกลาง (Share Center Computer) ได้ตามแผนด าเนินการที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะ
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและอัพโหลดฐานข้อมูลเข้าแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลส ารอง (กนผ.2.1.4-3-2) 

 

4. ด าเนินการส าเร็จตามแผน อย่างน้อย 3 งาน/กิจกรรม 
โดยกองนโยบายและแผน ด าเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 6 งาน/กิจกรรม สูงกว่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 งาน/กิจกรรม  กล่าวคือ ทุกกลุ่มงานสามารถพัฒนางาน/กิจกรรม ด้วยการจัดท า
ฐานข้อมูลได้ส าเร็จรวม 6 ฐานข้อมูล ซึ่งพร้อมใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป (กนผ.2.1.4-4-1) 

5. เผยแพร่ความรู้ในการพัฒนางาน/กิจกรรมที่ส าเร็จ อย่างน้อย 1 งาน/กิจกรรม 
- 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1สค 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1สค. 58-31 กค.59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 ข้อ 2 
 

2 4 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.2.1.4-1-1 รายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2559 
กนผ.2.1.4-2-1 แผนด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.2.1.4-3-1 รายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2559  
กนผ.2.1.4-3-2 รายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 

2559 
กนผ.2.1.4-4-1 แหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Share Center Computer) และแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud 

Storage) 

 

จุดแข็ง  
1. บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. บุคลากรมีความรับผิดชอบสามารถด าเนินตามแผนงานที่ก าหนด 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดท าฐานข้อมูลเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :  นางรตนมน  จันทรอุทัย โทร  0-2265-3777 ต่อ 6081 
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว โทร  0-2265-3777ต่อ 6084 
 หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 

ตัวบ่งช้ีที่  1.2.5: การให้บริการนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้

ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนการศึกษา  การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 
กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (สอ.กพศ.1.2.5 -1-01)และจัดประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (สอ.กพศ.1.2.5-1-02) เพ่ือพิจารณาเสนอขอ
งบประมาณต่อมหาวิทยาลัย 
           2.จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเงินรายได้  เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ 3 
โครงการ งบรายได้ท่ีรับอนุมัติ 4 โครงการ (สอ.กพศ.1.2.5-1-03) 
         3.จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (สอ.กพศ.1.2.5-1-04) ,ด าเนินงานตาม
แผน,สรุปประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนและ 12เดือนรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

การให้บริการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริการให้นักศึกษา เป็นภาระงานของกลุ่มงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานการให้บริการ
นักศึกษาท้ังด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (สอ.กพศ.1.2.5-1-05) 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนนิงาน  
-  กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการให้บริการนักศึกษา โดยมอบหมายให้กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

และกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมและบริการที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เกี่ยวกับทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร บริการจัดหางานและข้อมูลการศึกษาต่อ บริการด้านสุขภาพอนามัย 
และการประกนัอุบัติเหตุ และการให้บริการวิชาทหาร ตามแผนปฏิบัติของกลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ และกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้  

          2.1 การให้บริการนักศึกษา    
               2.1.1 กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
                  - การให้ค าปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผัน   การขอผ่อน
ผัน การฝึกภาคสนาม ฯลฯ  
                  - การให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุ 
                  - การให้บริการด้านการักษาพยาบาลเบื้องต้น และการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพอนามัยของ
นักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       1.2-19 
 

                                                                                                                                                                                                                     

                  - การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา 
              2.1.2 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี้ 
                  - การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ 
                  - การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ 
                  - การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการชีวิต       
          2.2 การขอรับบริการงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา และงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่จัดไว้ให้บริการ เช่นโดยมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพและงานสวัสดิการและการ
บริการนักศึกษา  ผ่านเอกสารแนะแนวการศึกษาต่อของมทร.พระนคร กองพัฒนานักศึกษา โปสเตอร์ ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงได้หลาย 
ช่องทาง เช่น เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาhttp://std.offpre.rmutp.ac.thFacebook www.facebook.com 
/dsd.rmutp โ ท ร ศั พ ท์ ส า ย ด่ ว น ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ร้ อ ง เ รี ย น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  ไ ด้ ที่ 
http://complain.rmutp.ac.th (สอ.กพศ.1.2.5-2-01) ดังนี้ 
           2.2.1 กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการขอผ่อนผันทหาร ด้าน
กองทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ., กรอ.) ด้านการประกันอุบัติเหตุ การรักษา
สุขภาพอนามัย 
           2.2.2 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น เมื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่องการเรียน 
การปรับตัว เพื่อน ครอบครัว ส่วนตัว และสังคม โดยการรับฟัง การสนับสนุนให้ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา การ
ให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ขอรับค าปรึกษา การเสนอแนะแหล่งข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการส่งต่อผู้มา
ขอรับค าปรึกษา และความช่วยเหลือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
และโทรศัพท์สายด่วนกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
       2.3 กองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ 3 โครงการ งบรายได้ที่รับอนุมัติ 4 โครงการ ดังนี้ 
           2.3.1 โครงการแนะแนวศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับคณะและหน่วยงานในสังกัด ในการให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สอ.กพศ.1.2.5-2-02)    
           2.3.2  โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ  (สอ.กพศ.1.2.5-2-03)   เพ่ือสร้างโอกาส
ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียบรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน 
การรับสัมภาษณ์เข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการฝึก
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อาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 62 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ บริเวณชั้นล่าง 
อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ จ านวน 62 บริษัท 
- การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ อาทิ เช่น การจัดสวนขวด ผ้ามัดย้อม เย็บกระเป๋าผ้า สบู่แฟนซี ฯลฯ 
- การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ  
- การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ 
- การขึ้นทะเบียนผู้สมัครงาน 
- การเขียน Super Resume 
            2.3.3 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้(สอ.กพศ.1.2.5-2-04)    

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
หน่วย
นับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

งบรายจ่าย งบรายได้ งบรายจ่าย งบรายได้ 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ แผน 7๖ ผล 89.04 แผน 7๖ ผล 90.53 

- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ แผน 8๔ ผล 90.73 แผน 8๔ ผล 89.71 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อ
ห รื อ ปร ะก อบ อา ชี พ อิ ส ระ ภ า ย ใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ แผน 8๒ ผล 91.50 แผน 8๒ ผล 91.71 

              2.3.4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  ให้แก่นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ซึ่งมีการให้
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 21 - 22 เมษายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ   มทร.พระนคร  และมีการแจกคู่มือคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  (สอ.กพศ.1.2.5-2-05)  ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตได้ทราบข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เช่น เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการ
สรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน์ ทักษะที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการท างาน รายชื่อสถานศึกษา
ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมตัวสมัครงาน และที่อยู่ส านักงานจัดหางานต่างๆ  รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
              2.3.4.1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้
มีความรู้เรื่องการประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม D-HALL  
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง 
            2.3.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดเมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ   มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 
ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ โดยการจัดท าคู่มือนักศึกษา
(สอ.กพศ.1.2.5-2-06)  แจกในวันปฐมนิเทศ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา
ด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา   
            2.3.6 โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือความรู้ด้านวิชาการละวิชาชีพ หลักสูตรอบรม Microsoft Office 
Word & Excels (ขั้นสูง) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ที่สนใจได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์)  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นศิษย์เก่า คิดเป็นร้อยละ 55.6  บุคลากร  
คิดเป็นร้อยละ 40.7 และนักศึกษาปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 3.7  (สอ.กพศ.1.2.5-2-07)    
            2.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 
กรกาคม 2559  ณ ห้อง R101คณะบริหารธุรกิจ และจัดท าคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 2559 (สอ.กพศ.1.2.5-2-08)   โดยอนุมัติเงินเหลือจ่ายเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการสร้างแกนน านักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพ่ือลดปัญหาการรับที่ไม่พึงประสงค์ 
3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 
  กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการนักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ
ด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการให้บริการ ปีละอย่างน้อย 
1 ครั้ง และมีการรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรม (สอ.กพศ.
1.2.5-3-01)  

โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
1. มีการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน   

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.25 คิดเป็นร้อยละ 85 

2. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.23 
คิดเป็นร้อยละ 84.6 
           3. มีการให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.28      
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คิดเป็นร้อยละ 85.6 
          ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการให้บริการแล้วพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.25 (คะแนนเต็ม 5) 
คิดเป็นร้อยละ 85  
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 
  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการนักศึกษาท้ังด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้าน
สวัสดิการแก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558  (สอ.กพศ.1.2.5-4-01) ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป  

โดยน าค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป  
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    - 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 4 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(สอ.กพศ.1.2.5-1-01) คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
(สอ.กพศ.1.2.5-1-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2558 
(สอ.กพศ.1.2.5-1-03) การจัดสรรงบประมาณ 2559 
(สอ.กพศ.1.2.5-1-04) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558   
(สอ.กพศ.1.2.5-1-05) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-01) ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-02) โครงการแนะแนวศึกษาสัญจร มทร.พระนคร 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-03)  โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-04)    โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.กพศ.1.2.5-2-05)    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558   
สอ.กพศ.1.2.5-2-06)    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-07)    โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือความรู้ด้านวิชาการละวิชาชีพ หลักสูตรอบรม Microsoft Office 

Word & Excels (ขั้นสูง) 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-08)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
(สอ.กพศ.1.2.5-3-01) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 

2558 
(สอ.กพศ.1.2.5-4-01) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการนักศึกษาทั้งด้าน

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
จุดแข็ง  

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :   นางประดิษฐา    นาครักษา  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6050 
    (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :     นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6053 
                                    (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 
          นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง 
                                (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.6:  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ อย่าง

เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 

กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้  

          1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (กพศ.1.2.6 -1-01) และจัดประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (สอ.กพศ.1.2.6-1-02) เพ่ือพิจารณาเสนอขอ
งบประมาณต่อมหาวิทยาลัย    

          2. จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 
5 โครงการ (สอ.กพศ.1.2.6-1-03) งบประมาณเงินรายได้ 16 โครงการ (สอ.กพศ.1.2.6-1-04) 

          3. จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (สอ.กพศ.1.2.6 -1-05), ด าเนินงาน    
ตามแผน, สรุปประเมินผลการด า เนินงาน รอบ 6 เดือน (สอ.กพศ.1.2.6 -1 -06) และ 12 เดือน                 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-07) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการน าไปพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน โดยมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
 

     2.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 13 กิจกรรม/โครงการ 
ประกอบด้วย 
          2.1.1 กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-01) 
          2.1.2 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.)/(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-02) 
          2.1.3 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ (9 คณะ)/(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-03) 
          2.1.4 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่     
25-27 มกราคม 2559 ณ ภูรัญญารีสอร์ท จ.นครราชสีมา (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-04) 
          2.1.5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 -23 มกราคม 2559      
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก                 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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          2.1.6 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกัน           
คุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 6 -9 เม.ย.59 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา                     
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-06) 
          2.1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.59 ณ เรือนไม้ชายคลอง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-07) 
          2.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-13 มิ.ย.59 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-08) 
          2.1.9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 ก.ค.59 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่
ศูนย์การค้าซูพรีม (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-09)  
          2.1.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์            
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง R 101 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระ
นคร      (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-10) 
          2.1.11 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินงานระหว่างวันที่ 21 -22 
เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-11) 
          2.1.12 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินงาน
ระหว่ า งวันที่  21 -22 เมษายน 2559 ณ บริ เ วณชั้ นล่ า งอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุ รกิ จ                    
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-12) 
          2.1.13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินงานระหว่างวันที่ 28 -29 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-13) 
 
 

     2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
          2.2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 ระหว่าง
วันที่ 19-31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีเปิดที่สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา (สอ.กพศ.1.2.6-2.2-01) 
          2.2.2 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยมีบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพ
ติด,การปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร (สอ.กพศ.1.2.6-2.2-02) 
          2.2.3 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไท ย ครั้งที่ 32 ด าเนิน
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โครงการระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                     
จ.พระนครศรีอยุธยา (สอ.กพศ.1.2.6-2.2-03) 
          2.2.4 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ด าเนินโครงการ
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รอบมหกรรม 
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (สอ.กพศ.
1.2.6-2.2-04) 
 

     2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
          2.3.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ บ้านมนังคศิลา หลาน
หลวง กรุงเทพฯ โดยน านักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็ก พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (สอ.กพศ.1.2.6-2.3-01) 
          2.3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. -7 ก.ค.59 ณ มทร.พระนคร, สถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม            
จัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่ศูนย์การค้าซูพรีม (สอ.กพศ.1.2.6-2.3-02)  
 

     2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 7 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
          2.4.1 กิจกรรม “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี” ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่    
11 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป วางพานพุ่มถวายราชสดุดี ณ D-Hall     
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 12 สิงหาคม 2558 เดินเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-01) 
          2.4.2 กิจกรรม“Bike for Mom ปั่นเพ่ือแม่” ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558                   
ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-02) 
          2.4.3 โครงการวันปิยมหาราช ด าเนินโครงการวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ D-Hall คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เดินเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-03) 
          2.4.4 กิจกรรม เปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ส่งผู้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-04) 
          2.4.5 กิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง ครั้งที่ 2” เพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ ได้ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมในการปั้นจักรยานเพ่ือแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-05) 
          2.4.6 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม               
โดยน านักศึกษาเข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ณ ด้านในประตูพระวรุณอยู่ เจน วังสวนจิตรลดา            
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-06) 
          2.4.7 กิจกรรม “ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for DAD” ได้ส่งนักศึกษาช่วยงานศูนย์บริการอาหารทรง
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พระราชทานเลี้ยงและศูนย์ซ่อมบ ารุงจักรยานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 ธันวาคม 
2558     (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-07) 
 

     2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
          2.5.1 กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย หัวข้อ “การแสดงลิเก” เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 30 คน ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-01) 
          2.5.2 กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) โดยส่งนักศึกษาชมรมสันทนาการ 
ชมรมดนตรี ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมวิชาการ และชมรมผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-02) 
          2.5.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ด าเนินการระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2559 ณ (Nanning 
College for Vocation Technology) เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกลางสี ประเทศสาธารณรัฐ   
ประชาชนจีน ระยะที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 5 -13 มิถุนายน 2559 ณ บาหลีโพลีเทคนิค ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-03) 
          2.5.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา “และกิจกรรม 9     
ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2559 ณ มทร.สุวรรณภูมิ จ.ยุธยา      
ศูนย์หันตรา (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-04) 
          2.5.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 ก.ค.59 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่
ศูนย์การค้าซูพรีม (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-05)  
 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 
 กองพัฒนานักศึกษา สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558         
รอบ 6 เดือน พร้อมข้อเสนอแนะ (สอ.กพศ.1.2.6-3-01) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 2/2558 (สอ.กพศ.1.2.6-3-02) มติที่ประชุม โดยรวมเห็นว่านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
มหาวิทยาลัยและคณะมีจ านวนน้อย ไม่ค่อยให้ความส าคัญ กลุ่มผู้ เข้าร่วมจะเป็นนักศึกษากลุ่มเดิม ๆ 
มหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการแก้ปัญหาโดยให้น าระบบทรานสคริปกิจกรรมมาช่วยกระตุ้นการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาอย่างจริงจัง โดยเริ่มทดลองใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมกับนักศึกษา รหัส 57 
 
 
 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       1.2-29 
 

                                                                                                                                                                                                                     

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 
 กองพัฒนานักศึกษา สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (สอ.กพศ.1.2.6-4-01) 
          การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา เมื่อเกิดอุปสรรค์หรือปัญหา ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้น าเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อให้การด าเนินงานลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 จากการน าข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค์ เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 3/2558 (สอ.กพศ.1.2.6-4-02) ในภาพรวมพบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ
คณะ เพ่ิมมากขึ้นจากรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบทรานสคริปกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 72.62 (สอ.กพศ.1.2.6-4-03) ปีการศึกษา 2558 อยู่ที่ร้อยละ 96.19 (สอ.กพศ.1.2.6-4-04) เพิ่มข้ึน 
23.57 
 
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 กองพัฒนานักศึกษา น ามติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558        
(สอ.กพศ.1.2.6-5-01) ครั้งที่ 3 (สอ.กพศ.1.2.6-5-02) เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
และจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในปีต่อไป โดยสิ่งที่ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
คือ     มีระบบสารสนเทศทรานสคริปกิจกรรม Activity Transcripts (สอ.กพศ.1.2.6-5-03) อันเป็นส่วนช่วย
กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยและคณะมากข้ึน ซึ่งนักศึกษา
สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบดังกล่าว ได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/ โดย 
Username ใส่รหัสบัตรนักศึกษา Password ใส่รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ปีการศึกษา 2558 ระบบทราน
สคริปกิจกรรม Activity Transcripts เปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาสามารถขอใบทรานคริปกิจกรรมฯ แนบ
เป็นหลักฐานการขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปสมัครงานกับ
สถานประกอบการได้อีกด้วย 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 

 
 

http://activity.rmutp.ac.th/%20โดย
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(สอ.กพศ.1.2.6-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2558  
(สอ.กพศ.1.2.6-1-02) รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-03) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-04) การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-05) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-06) สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-07) สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-01) กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-02) กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-03) กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ (9 คณะ) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-04) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-05) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-06) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-04) 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-07) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)      
มทร.พระนคร  

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-08) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-03) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-05) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”      
(การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-09) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-05) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” 
(การศึกษาอบรมภายในประเทศ)  

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-11) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-12) โครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-13) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-01) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-02) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจ าปี 

การศึกษา 2558 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-03) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-04) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-01) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-01) กิจกรรม “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี” 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-02) กิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-03) โครงการวันปิยมหาราช 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-04) กิจกรรม เปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-05) กิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง ครั้งที่ 2” เพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-06) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม                
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-07) กิจกรรม “ปั่นเพ่ือพ่อ Bike for DAD” 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-01) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย หัวข้อ “การแสดงลิเก” 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-02) กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-03)  
(สอ.กพศ.1.2.6-3-01) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา       

ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน 
(สอ.กพศ.1.2.6-4-01) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา       

ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน 
(สอ.กพศ.1.2.6-3-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558  

(สอ.กพศ.1.2.6-4-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-02) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3/2558 

(สอ.กพศ.1.2.6-4-03) สรุปผลการเข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษา (ปีการศึกษา 2557) 
(สอ.กพศ.1.2.6-4-04) สรุปผลการเข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษา (ปีการศึกษา 2558) 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-03) ระบบสารสนเทศทรานสคริปกิจกรรม Activity Transcripts 
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จุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :   นางประดิษฐา    นาครักษา โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6050 
         (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายธีรพล  ชมชื่น  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6053 

   (งานกิจกรรมนักศึกษา) 
นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ 

            (งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา) 
             นางสาวระพีพร  ทองปน  

    (งานกีฬา)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.7  :ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 

กองวิเทศสัมพันธ์มีภารกิจหลักที่รับผิดชอบคือ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการรวบรวม
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะ โดยมีการจัดท าแผนการลงนามความร่วมมือและสรุปกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือ โดยมีการวิเคราะห์
และติดตามผลเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนงานในทุก ๆ ปี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
1. มีแผนประจ าปีในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในระดับคณะและระดับ

มหาวิทยาลัย 
 โดยกองวิเทศสัมพันธ์มีการจัดท าแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่มาจากแผนกลยุทธ์ ส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 และ การท าหนังสือติดตามไปตามคณะต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งแผนความร่วมมือเป็นระดับคณะ จ านวน 4 แห่ง และระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 2 แห่ง  

 - แผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 (กวส.สอ. 1.2.7-1-01) 

2. มีการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมมีการลงนามความ 
        ร่วมมือ (MOU) สาขาวิชาตรงกับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 
 โดย กองวิเทศสัมพันธ์ได้มีการรวบรวมความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใน

ต่างประเทศ จ านวน 6 ฉบับ 
- แบบสรุปการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 (กวส.สอ. 1.2.7-2-01) 
- ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จ านวน 6 ฉบับ (กวส.สอ. 1.2.7-2-02) 

3. มีการจัดกิจกรรมจากข้อที่ 2 โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารย์หรือการแลกเปลี่ยนหลักสูตรหรือ งานวิจัย
และอื่นๆ หลังจากลงนามความร่วมมือ 

โดย 3.1 การลงนามความร่วมมอืกับ Shih Chien University ประเทศไต้หวัน 
- ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ Dr. Chiang Ku Fan 
คณบดี Robert.T.J.HSEUI ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร อาจารย์ Dr. Winnie M Song และนักศึกษา 
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จากมหาวิทยาลัย Shih Chien University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ ได้ร่วมหารือด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม
มงคลอาภา 2 คณะบริหารธุรกิจ (กวส.สอ. 1.2.7-3-01) 

3.2 การลงนามความร่วมมือกับ National University of Laos (NUOL) ประเทศลาว 
 - ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลพระนคร ได้จัด โครงการ “ค่ายนักออกแบบ มทร.พระนคร - เวียงจันทร์ สืบสานสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์
อาเซียน” ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการท างานจริง โดยร่วมมือกับทางคณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศ ตามสาขาวิชาดังนี้ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
เพื่อรับโจทย์จริงจากชุมชน โครงการนี้จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตดงโดก 
เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว (กวส.สอ. 1.2.7-3-02) 

3.3 การลงนามความร่วมมือกับ Korea Radio Promotion Association and Treasure Hunter (RAPA) 
ประเทศเกาหลีใต้    

  - ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 อมรินทร์ทีวี และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ร่วมมือกับ 
RAPA ร่วมกันจัดท าโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และการปฏิบัติการภายใต้ช่ือ “2015 Creating Asia 
New Content Training” ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อจัดท าสกู๊ปรายการที่เกี่ยวกับ    
วิถีชีวิต สถานท่ีท่องเที่ยว อาหารการกินของชาวไทย และศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทย และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ K Content Bank ของประเทศเกาหลีใต้ และออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี  (กวส.สอ. 1.2.7-3-03)  

       3.4 การลงนามความร่วมมือกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ 
- Singapore Polytechnic ได้เชิญผู้บรหิาร มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุม Special Meeting at SP for Leaders 

of OHEC and RMUTS ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2559 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ โดย 
มทร.พระนครได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมจ านวน 2 ท่าน คือ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดมีหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและกายภาพ                 
(กวส.สอ. 1.2.7-3-04)   

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งอาจารย์จากคณะต่าง ๆ จ านวน 14 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง (Advanced CDIO-based Education workshop : 
Introduction to CDIO (Advanced) Initiative) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Temasek 
Foundation ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4–5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม  อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ    
(กวส.สอ. 1.2.7-3-04)   

3.5 การลงนามความร่วมมือกับ University of Applied Sciences Wuerzburg - Schweinfurt (FHWS) 
ประเทศเยอรมนี 

  - ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาแลกเปลีย่นจาก FHWS จ านวน 5 คน ได้เดินทาง
มาศึกษาท่ี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) คณะบริหารธุรกจิ มทร.พระนคร   (กวส.สอ. 1.2.7-3-05) 

4.มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมในข้อที่ 3 
 โดย กองวิเทศสัมพันธ์มีการติดตาม การจัดกิจกรรมก่อนและหลังท าความร่วมมือ โดยมีแบบสรุปการจัดกิจกรรมในข้อ 3    

(กวส.สอ. 1.2.7-4-01)         



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2558     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       1.2-35 
 

                                                                                                                                                                                                                     

5. มีการน าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน เพื่อขยายความร่วมมือต่อไป  
  โดย กองวิเทศสัมพันธ์น าแบบสรุปการจัดกิจกรรมความร่วมมือฯ เข้าท่ีประชุมกอง และจากผลการประชุมกองมีมติว่า     

1. ควรจะขยายประเภทความร่วมมือให้เน้นไปทางการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยให้มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่จะเน้นการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา 2. ควรขยายขอบเขตของความร่วมมือ โดยการวางแผนท าความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เนื่องจากส่วน
ใหญ่จะเน้นท าความร่วมมือกับสถานศึกษา 3. วางแผนท าความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ นอกจากอาเซียนมากขึ้น เช่น ทวีป
ยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ฯลฯ (กวส.สอ. 1.2.7-5-01) 
6. มีการจัดท าฐานข้อมูล MOU ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมีการจัดหมวดหมู่

อย่างเป็นระบบ 
   โดย กองวิเทศสัมพันธ์มีฐานข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์  มีการอัพเดทข้อมูล
ความร่วมมือให้เป็นปัจจุบัน และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MOU แต่ละฉบับเพื่อดูเนื้อหาได้ ท าให้สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน                                               
(ส.ค. 58- ม.ค.59) 

12 เดือน                                                    
(ส.ค. 58- ก.ค.59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  3 ข้อ 3 
 

3 6 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กวส.สอ. 1.2.7-1-01) แผนการลงนามความร่วมมือระหวา่งประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-01) แบบสรุปการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-02) ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จ านวน 6 ฉบับ 
(กวส.สอ. 1.2.7-3-01)   การลงนามความร่วมมือกับ Shih Chien University 
(กวส.สอ. 1.2.7-3-02)   การลงนามความร่วมมือกับ National University of Laos (NUOL)  
(กวส.สอ. 1.2.7-3-03)   การลงนามความร่วมมือกับ RAPA  
(กวส.สอ. 1.2.7-3-04) การลงนามความร่วมมือกับ Singapore Polytechnic  
(กวส.สอ. 1.2.7-3-05)   การลงนามความร่วมมือกับ FHWS 
(กวส.สอ. 1.2.7-4-01)    แบบสรุปการจัดกิจกรรมก่อน/หลงัลงนาม 
(กวส.สอ. 1.2.7-5-01)   แบบสรุปการจัดกิจกรรมก่อน/หลงัลงนาม และรายงานการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ 
(กวส.สอ. 1.2.7-6-01)   ฐานข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนครกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศ  
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จุดแข็ง  
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านการ

ต่างประเทศ 
2. ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานและบุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็น

อย่างดี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้วยคณะในสังกัด มทร.พระนคร มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัยยังไม่เพียงพอที่จะ

จัดล าดับระดับนานาชาติ 
2. หลังจากมีการลงนามความร่วมมือร่วมกันแล้ว ขาดการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการท าความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร. สุวรรณา กล่อมจติร ์  โทร  02 282 9009 ต่อ 6073 

     (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์  โทร 02 282 9009 ต่อ 6071-6073 

     นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง 

     นายอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล 

     นายสุธี  สนธิ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.8  :ระดับความส าเร็จในการพัฒนาส่งเสริมโครงการพิเศษนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ งานโครงการพิเศษนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโครงการส าหรับนักศึกษาและ

บุคลากรอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรสู่ระดับสากล โดยครอบคลุมการจัดโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ โครงการ English Camp และงานด้านทุนการศึกษาเพ่ือฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และ
วิจัยจากองค์กรและรัฐบาลต่างประเทศเสนอทุนผ่านการลงนามความร่วมมือ หรือ  ผ่าน ส านักงานความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ หรือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษามีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. มีแผนประจ าปีในการจัดท าโครงการพิเศษนานาชาติ 
 โดย มีการจัดท าแผนประจ าปี 2558 ซึ่งมีแผนโครงการพิเศษนานาชาติ ประกอบด้วย 6 โครงการ คือ 

โครงการ English Camp ประจ าปี 2558, โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7, โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ, โครงการผู้บริหารเดินทางไปอบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ, 
โครงการทุนการศึกษานานาชาติ และโครงการนักศึกษา/บุคลากรของ มทร.พระนคร เดินทางไปน าเสนอผลงาน/เข้า
ร่วมโครงการในต่างประเทศ 

 

  2. มีนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพิเศษนานาชาติได้ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ  
  โดย 

1.1 โครงการ English Camp ประจ าปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 มี
นักศึกษาชาวไทยเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๐ คน นักศึกษาชาว Bhutan เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 
คน และมี Camp Leaders จากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 คน สถานที่ด าเนินกิจกรรม คือ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ และ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี  

1.2 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม 
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 42 คน  

1.3 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โครงการ
ดังนี้  

1.3.1 โครงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advanced CDIO ระหว่างวันที่ 4 – 5 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 14 คน 

1.3.2 โครงการเข้าร่วมงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016 ณ เมืองทาคามาทสึ 
จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน 
คือ รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์ และ ผศ. ดร. วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ 

1.3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบ CDIO ระดับสูง CDIO-Advanced 
programme 2016 วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน  

 2.4. โครงการผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศ  
2.4.1 รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์ เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่าง

วันที่ 11 – 15 กันยายน 2558 
2.4.2 โครงการประชุมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ณ Singapore 

Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 2 คน คือ รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์ และ ผศ. สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ 

2.4.3 รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์ เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนภาษาไทย ณ ประเทศ
สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2559 

 
      3. มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษานานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี  

 โดยนางสาวฉันทนา  ปาปัดถา อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สอบผ่านและได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2559 
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      4. มีนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เดินทางไปน าเสนอผลงาน/เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 
โดย  

4.1 บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จ ากัด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ท าหนังสือเรียนเชิญ รศ. 
สุภัทรา โกไศยกานนท์, ผศ. เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร, ผศ. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง และ ดร. พลกฤษณ์  จริย
ตันติเวทย์ เดินทางไปศึกษาดูงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2558 

4.2 Asian American Advisory Board (AAAB) รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ส่งจดหมายเชิญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร บุคลากร สื่อมวลชน และนักแสดงทาง
วัฒนธรรม จ านวนไม่เกิน 20 คน เข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน
และวัฒนธรรมจากสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ในงาน The NY Asian Festival ณ รัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2559 

4.3 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ ประเทศฮังการี โปแลนด์ และ
สาธารณรัฐเซ็ก โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมงานจ านวน 10 คน 

4.4 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่าง
วันที่6– 19 กรกฎาคม 2559 มีผู้เดินทางเข้าร่วมจ านวน 11 คน  

 
    5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

โดยมีการน าเสนอข้อปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เข้าที่
ประชุม สรุปผลการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี เทเวศร์ เพื่อให้กองวิเทศสัมพันธ์ได้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวให้ดีขึ้น 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน                                               
(ส.ค. 58- ม.ค.59) 

12 เดือน                                                    
(ส.ค. 58- ก.ค.59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  

3 ข้อ 5 5 5 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

กวส.สอ. 1.2.8-1-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
กวส.สอ. 1.2.8-2-01 โครงการ English Camp ประจ าปี 2559 
กวส.สอ. 1.2.8-2-02 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 
กวส.สอ. 1.2.8-2-03 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ 
กวส.สอ. 1.2.8-2-04 โครงการผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศ 
กวส.สอ. 1.2.8-3-01 โครงการทุนการศึกษานานาชาติ  
กวส.สอ. 1.2.8-4-01 โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ ณ บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กดิก จ ากัด ประเทศ สาธารณรัฐ

เยอรมนี 
กวส.สอ. 1.2.8-4-02 โครงการเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและ

วัฒนธรรมจากสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ในงาน The NY Asian Festival ณ รัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กวส.สอ. 1.2.8-4-03 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ ประเทศฮังการี  
โปแลนด์ และสาธารณรัฐเซ็ก 

กวส.สอ. 1.2.8-4-01 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
กวส.สอ. 1.2.8-5-01 เอกสารสรุปการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 
 
จุดแข็ง  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการส่งเสริมนักวิจัยให้
ท าวิจัยเพ่ือน าผลงานวิจัยออกไปเผยแพร่สู่ประเทศชาติ และนานาชาติ  

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ  
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ และบุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานเป็นอย่างด ี 
4. แผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาคณะสู่สากลสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ และ

มหาวิทยาลัยฯ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ยังมีผลงานวิจัย การรับทุน การรับทุนวิจัยที่จะไปของบประมาณภายนอกน้อยไปมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
ผู้เดินทางเข้าร่วมโครงการพิเศษนานาชาติทุกโครงการควรจัดท าข้อเสนอแนะส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์

หลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว  

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายทนงค์โพธิ โทร  02 282 9009 – 15 ต่อ 6072 - 6073 

     (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวชุติมา สุดจรรยา โทร  02 282 0014 

     (ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.9  :  ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 ความส าเร็จของการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร โดยมีก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของงาน
สื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่และงานสื่อสารการตลาด เช่น การเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งใน
ส่วนที่เป็นสื่อมวลชน สื่อที่หน่วยงานผลิตและแผยแพร่ สื่อที่ผลิตผ่านบริษัทโฆษณา การจัดท าโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือการสื่อสารอง๕กร มีการรวบรวมข้อมูลข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การประเมินผลการใช้บริการ  
เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการส าเร็จ 
1ข้อ 

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ1- ข้อ2  

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ1- ข้อ3  

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ1- ข้อ4 

ด าเนินการส าเร็จ 
ข้อ1- ข้อ5 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
1. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของงานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่ และงานสื่อสาร

การตลาด 
 โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานกองสื่อสารองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กสอ1.2.9-01-01) เสนอที่

ประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2558 (กสอ1.2.9-01-02) แยกเป็นแผนปฏิบัติงานของงานต่างๆเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ คือ งานสื่อสารมวลชน (กสอ1.2.9-01-03)                       งานบริหารสื่อ
ใหม ่(กสอ1.2.9-01-04) งานสื่อสารการตลาด (กสอ1.2.9-01-05) และน าเสนอแผนการปฏิบัติงานกองสื่อสาร
องค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในที่ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 5/2558 
(กสอ.1.2.9-01-06) ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กสอ.1.2.9-01-07) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสื่อสารองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. มีการน าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัติของงานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อ

ใหม่ และงานสื่อสารการตลาด 
  โดยกองสื่อสารองค์กร ได้รับงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวน 7,873,777 บาท และได้มีการน า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปสู่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 2.1 การเผยแพร่ข่าวและการรวบรวมข้อมูลข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน  
  งานสื่อสารมวลชน ด าเนินการ 
  1) การรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวของมหาวิทยาลัย อาทิ ทางไลน์ CCI (กสอ1.2.9-02-01)อีเมล
กองสื่อสารองค์กร (กสอ1.2.9-02-02) แบบฟอร์มการสื่อสารองค์กร (กสอ1.2.9-02-03)    
  2) ก าหนดประเด็นข่าวที่จะด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน (กสอ1.2.9 -02-04) หรือ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเขียนข่าว (กสอ1.2.9-02-05), (กสอ1.2.9-02-06) การบันทึกภาพข่าวกรณีที่ได้รับ
มอบหมาย (กสอ1.2.9-02-07) พร้อมน าเสนอผู้บริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนตามความ
เหมาะสม (กสอ1.2.9-02-08)  
  3) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเสนอผู้บริหาร (กสอ1.2.9-02-
09) การสรุปมูลค่าสื่อที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน (กสอ1.2.9-02-10) 
 
              2.2 การผลิตสื่อและการเผยแพร่ 
  2.2.1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่  
    1) สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 4 เดือน (RMUTP Booklet) (กสอ.1.2.9-02-11)   สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ ราย 2 เดือน จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย (RMUTP Newsletter) (กสอ.1.2.9-02-12) สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน (RMUTP MAG) (กสอ.1.2.9-02-13) ด าเนินการโดย งานสื่อสารมวลชน รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร การบันทึกภาพข่าวเพื่อผลิตสื่อตามแผนการปฏิบัติงานของงานสื่อสารมวลชน       (กสอ1.2.9-01-03) และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ (กสอ.1.2.9-02-14) และเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ (กสอ.
1.2.9-02-15) 
    2) คู่มืออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP IDENTITY 
GUICEBOOK (กสอ.1.2.9-02-16) โดยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้ (กสอ.1.2.9.02-17) ด าเนินการ      โดยงาน
สื่อสารการตลาด คณะกรรมการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่             (กสอ.1.2.9-02-
18) 
 3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ Start up ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ (กสอ.1.2.9-02-19) โดยมอบให้หน่วยงานใช้ส าหรับเผยแพร่ในกิจกรรมการด าเนินงาน            ของ
หน่วยงาน (กสอ.1.2.9-02-20)    
 4) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งาน 11 ปี RMUTP          งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 โครงการ Start up (กสอ.1.2.9-02-21) โดยส่งให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ (กสอ.1.2.9-02-22)     
 5) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งาน 11 ปี RMUTP          งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 โครงการ Start up (กสอ.1.2.9-02-23) โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่บริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ทางเดิน (กสอ.1.2.9-02-24)     
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                  2.2.2 การผลิตสื่อใหม่และการเผยแพร่ 
    1) จัดช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่ ประกอบด้วย สื่อออนไลน์ เฟสบุค(RMUTP 
fb) Twitter Instagram Line@ Youtube (กสอ1.2.9-02-25) สื่อประชาสัมพันธ์จอแอลอีดีภายใน และสื่อ
ประชาสัมพันธ์จอแอลอีดีภายนอก (กสอ1.2.9-02-26) และประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (กสอ1.2.9-02-27)   
   2) การรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวของมหาวิทยาลัย อาทิ ทางไลน์ CCI (กสอ1.2.9-02-
01) เมลกองสื่อสารองค์กร (กสอ1.2.9-02-02) แบบฟอร์มการสื่อสารองค์กร (กสอ1.2.9-02-03)    
    3) จัดท าแผนการเผยแพร่ข่าวสาร วันส าคัญ เหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
(กสอ1.2.9-02-28) น าเสนอผู้บริหารพิจารณา (กสอ1.2.9-02-29) หรือด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
แบบฟอร์มการสื่อสารองค์กร (กสอ1.2.9-02-03) เช่น การออกแบบสื่อป้ายแบนเนอร์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (กสอ
1.2.9-02-30) สื่อประชาสัมพันธ์จอแอลอีดีภายใน และภายนอก (กสอ1.2.9-02-31)  
    4) เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่ที่เหมาะสม (กสอ1.2.9-02-32) 

2.2.3 การผลิตสื่อที่ผลิตผ่านบริษัทโฆษณาและการเผยแพร่ 
                       1) ก าหนดเรื่องหรือประเด็นที่จะน าเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์         ตาม
ระยะเวลาในแผนการด าเนินงานของงานสื่อสารมวลชน (กสอ1.2.9-01-03) ประเด็นการน าเนอสื่อสิ่งพิมพ์จาการ
ประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2558 (กสอ1.2.9-01-02) ประเด็นการน าเสนอสื่อโทรทัศน์จากบันทึกแจ้งความ
ประสงค์ของหน่วยงาน (กสอ1.2.9-03-33)   
                       2) จัดท าข้อมูลและด าเนินการผลิตสื่อ ดังนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 
(กสอ1.2.9-02-34) ข่าวการจัดงาน 11 ปี RMUTP (กสอ1.2.9-02-35) ข่าวการพัฒนามหาวิทยาลัย     15 ปี (กสอ
1.2.9-02-36) ข่าวการก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (กสอ1.2.9-02-37) และสื่อโทรทัศน์รายการมหาวิทยาลัยท้า
ฝัน (กสอ1.2.9-02-38)  
                      3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (กสอ1.2.9-02-39) และสื่อโทรทัศน์      (กสอ
1.2.9-02-40) โดยงานบริหารสื่อใหม่น าเสนอผ่านช่องทางสื่อใหม่ท่ีเหมาะสม (กสอ1.2.9-02-41) 
 
3. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของงานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่ และงานสื่อสารการตลาด  

  โดยกองสื่อสารองค์กร ได้ปฏิบัติงานตามมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) งานสื่อสารมวลชน ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยปฏิบัติงานบันทึกภาพข่าว           การ

เขียนข่าว การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ได้น าข่าวที่รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เสนอต่อผู้บริหารรายวัน การ
ค านวนมูลค่าสื่อรายเดือน จัดท าเล่มรายงานสรุปผลการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชน และสรุป
มูลค่าในปีงบประมาณ 2559 (กสอ1.2.9-03-01) พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในการประชุม กองสื่อสาร
องค์กร ครั้งที ่7/2559 (กสอ1.2.9-03-02)  

2) งานสื่อสารการตลาด ด าเนินงานด้านกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัญจร และการผลิตสื่อ
เพ่ือการสื่อสารองค์กร โดยรายงานเล่มสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559 โครงการจิบน้ าชา เสวนาภาพลักษณ์ 
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(กสอ.1.2.9-03-03) โครงการเรียรู้คู่บูรณาการสืบสานสองฝั่งโขง (กสอ.1.2.9-03-04) โครงการสื่อมวลชนสัญจร ณ 
บริษัท  อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด (กสอ.1.2.9-03-05) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ ชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัด 
ระยอง (กสอ.1.2.9-03-06) และในที่ประชุมกองสื่อสารองค์กร 7/2559  (กสอ.1.2.9-03-02)     

3) งานบริหารสื่อใหม่ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอกและน าเสนอ
ผู้บริหาร เช่น รายงานเล่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์ระดับ
หน่วยงาน (กสอ.1.2.9-03-07) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการผลิตสื่อและการเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ (กสอ.1.2.9-
03-08) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในการประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที ่7/2559 (กสอ.1.2.9-03-02) 

 
     4. มีการด าเนินงานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่ และงานสื่อสารการตลาด ส าเร็จตามแผนงานละ
อย่างน้อย 3 งาน/กิจกรรม 

 โดยแต่ละงานได้ด าเนินงานส าเร็จตามแผนงาน ดังนี้ 
               4.1 การด าเนินงาน/กิจกรรมของงานสื่อสารมวลชน ส าเร็จตามแผน (กสอ1.2.9-01-03) โดยรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนในการประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 7/2559 (กสอ.1.2.9-03-02)  

1) สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 4 เดือน (RMUTP Booklet) (กสอ.1.2.9-02-11)    
2) สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 2 เดือน จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย (RMUTP Newsletter) (กสอ.

1.2.9-02-12) 
3) สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน (RMUTP MAG) (กสอ.1.2.9-02-13)  

4.2 การด าเนินงาน/กิจกรรม ของงานบริหารสื่อใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานส าเร็จตามแผน (กสอ
1.2.9-01-04) ในการประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 7/2559 (กสอ.1.2.9-02-10) 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน 
(กสอ.1.2.9-03-07) 

2) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (กสอ.1.2.9-03-08) 
3) การออกแบบผลิตสื่อผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แอลอีดีภายใน-ภายนอก (กสอ.1.2.9-03-08) 

4.3 การด าเนินงาน/กิจกรรม ของงานสื่อสารการตลาดโดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน    ในการ
ประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 7 (กสอ.1.2.9-02-10)  

  1) โครงการจิบน้ าชา เสวนาภาพลักษณ์ (กสอ.1.2.9-03-02)  
  2) โครงการเรียรู้คู่บูรณาการสืบสานสองฝั่งโขง (กสอ.1.2.9-03-03)  

3) โครงการสื่อมวลชนสัญจร ณ บริษัท  อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด (กสอ.1.2.9-03-04) 
4) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ ชุมชนบ้านจ ารุง จังหวัด ระยอง (กสอ.1.2.9-03-05) 
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   5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของงานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่ และงานสื่อสารการตลาด 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

 โดยได้ก าหนดให้มีการจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กสอ.1.2.9-05-01 )   และสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยมีผลรวมค่าเฉลี่ยรวม 4.10 ระดับดี                                                                    
(กสอ1.2.9-05-02) แสดงผลความพึงพอใจของผู้รับบริการแยกตามงานในสังกัด ทั้ง 3 งาน  (กสอ.1.2.9-05-03) 
และจัดให้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในปฏิบัติงานของแต่ละงาน ในการประชุมกองสื่อสาร
องค์กร ครั้งที่ 7/2559 (กสอ1.2.9-03-02) 

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
กสอ1.2.9-01-01 แผนปฏิบัติงานกองสื่อสารองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
กสอ1.2.9-01-02 รายงานการประชุม กองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2558  วันที่ 10 กันยายน 2558 
กสอ1.2.9-01-03 แผนปฏิบัติงาน งานสื่อสารมวลชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
กสอ1.2.9-01-04 แผนปฏิบัติงาน งานบริหารสื่อใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
กสอ.1.2.9-01-05   แผนปฏิบัติงาน งานสื่อสารการตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
กสอ1.2.9-01-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 29 

กันยายน 2558 
กสอ1.2.9-01-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2559 
กสอ1.2.9-02-01 ตัวอย่างข่าวที่ได้จากแหล่งข้อมูลข่าวของมหาวิทยาลัย ทางไลน์ CCI 
กสอ1.2.9-02-02 ตัวอย่างข่าวที่ได้จากแหล่งข้อมูลข่าวของมหาวิทยาลัย ทาง e mail : cci@rmutp.ac.th 
กสอ.1.2.9-02-03 ตัวอย่างข่าวที่ได้จากแหล่งข้อมูลข่าวของมหาวิทยาลัย จากแบบฟอร์มการสื่อสารองค์กร 
กสอ.1.2.9-02-04 ประเด็นข่าวรายสัปดาห์ที่น าเสนอพิจารณา 
กสอ.1.2.9-02-05 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลเพ่ือเขียนข่าว 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
กสอ1.2.9-02-06 ตัวอย่างข่าวภาพข่าวการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเขียนข่าว  
กสอ.1.2.9.02-07 ตัวอย่างข่าวที่ส่งให้สื่อมวลชนทางเมล 

กสอ.1.2.9.02-08 ตัวอย่างข่าวที่ด าเนินการผลิตและบันทึกข้อความการน าเสนอข่าวที่ผลิต 
กสอ.1.2.9.02-09 บันทึกข้อความข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
กสอ1.2.9-02-10 ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์สรุปมูลค่าสื่อที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนรายเดือน 
กสอ1.2.9-02-11 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 4 เดือน (RMUTP Booklet)  
กสอ1.2.9-02-12 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 2 เดือน จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย (RMUTP Newsletter)  
กสอ1.2.9-02-13 สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน (RMUTP MAG)  
กสอ1.2.9-02-14 บันทึกข้อความการส่งวารสารให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
กสอ1.2.9-02-15 เว็บไซด์กองสื่อสารองค์กร  http://cci.rmutp.ac.th/?page_id=530 
กสอ.1.2.9-02-16 คูมืออัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กสอ.1.2.9-02-17 บันทึกข้อความหนังสือน าส่งคู่มืออัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กสอ.1.2.9-02-18 

 
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
http://www.rmutp.ac.th/คู่มืออัตลักษณ์-2/  

กสอ.1.2.9-02-19 ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เช่น โครงการ Start up ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
กสอ.1.2.9-02-20 ภาพการจัดกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

กสอ.1.2.9-02-21 
ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เช่น งาน 11 ปี RMUTP งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 โครงการ Start up 

กสอ.1.2.9-02-22 ภาพป้ายแบนเนอร์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 หน้ามหาวิทยาลัย 
กสอ.1.2.9-02-23 ต้วอย่างการออกแบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย 
กสอ.1.2.9-02-24 บันทึกข้อความมอบป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Start up 
กสอ.1.2.9-02-25 ตารางการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อใหม่ 
กสอ.1.2.9-02-26 ผังตารางการออกอากาศเผยแพร่ข่าวผ่านจอ LED 
กสอ.1.2.9-02-27 ตัวอย่างข่าวที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ 
กสอ.1.2.9-02-28 

 
แผนประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวสารวันส าคัญเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

กสอ.1.2.9-02-29 บันทึกข้อความน าเสนอประเด็นข่าวผ่านสื่อออนไลน์ 
กสอ.1.2.9-02-30 ตัวอย่างป้ายแบนเนอร์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
กสอ.1.2.9-02-31 ตัวอย่างข่าวที่เผยแพร่ผ่านจอ LED 
กสอ.1.2.9-02-32 สรุปแฟ้มข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ 
กสอ1.2.9-02-33 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานการน าเสนอประเด็นผ่านรายการโทรทัศน์ 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
กสอ1.2.9-02-34 ตัวอย่างข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2559 
กสอ1.2.9-02-35  ตวัอยา่งขา่วการจดังาน 11 ปี RMUTPฯ 

กสอ1.2.9-02-36 ตวัอยา่งขา่วการพฒันามหาวิทยาลยั 15 ปี 

กสอ.1.2.9-02-37 ตัวอย่างข่าวการก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กสอ.1.2.9-02-38 ตัวอย่างบทรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยท้าฝัน 
กสอ.1.2.9-02-39 คลิปปิ้งข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 4 ข่าว 
กสอ.1.2.9-02-40 ภาพการเผยแพร่มหาวิทยาลัยท้าฝันผ่านสื่อโทรทัศน์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
กสอ.1.2.9-02-41 

 
เว็บไซด์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Youtube) 
https://www.youtube.com/channel/UCzOkCAUv3QQRNXsoB_Bxfaw 

กสอ.1.2.9-03-01 เล่มรายงานสรุปผลการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชน และสรุปมูลค่าสื่อ
ปีงบประมาณ 2559   

กสอ.1.2.9-03-02 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 7/2559 
กสอ.1.2.9-03-03 เล่มรายงานโครงการจิบน้ าชา เสวนาภาพลักษณ์        
กสอ.1.2.9-03-04 เล่มรายงานโครงการเรียรู้คู่บูรณาการสืบสานสองฝั่งโขง 
กสอ.1.2.9-03-05 เล่มรายงานผลโครงการสื่อมวลชนสัญจร ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จ ากัด 
กสอ.1.2.9-03-06 เล่มสรุปผลโครงการสื่อมวลชนสัญจร ณ บ้านจ ารุง จ.ระยอง 
กสอ.1.2.9-03-07 เล่มรายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานและดูแลเว็บไซต์

ระดับหน่วยงาน  
กสอ.1.2.9-03-08 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการผลิตสื่อและการเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ 

  

กสอ.1.2.9-05-01 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กสอ.1.2.9-05-02 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กสอ.1.2.9.05.03 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ แยกตามงาน 

 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรในการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กรเป็นคนรุ่นใหม่สามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้ดี  

2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งเสริมให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ งานสื่อสารองค์กรมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น   
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดหาเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

มหาวิทยาลัยให้รวดเร็วขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ โทร 02 665 3777 ต่อ 6020 

   (ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวสมพิศไปเจอะ   โทร  02 665 3777 ต่อ 6022 

   (ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารมวลชน) 

   นางสาวจุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์  โทร  02 665 3777 ต่อ 6022 

     (ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่) 

นางสาวลดาวัลย์ ค าไพรินทร์  โทร  02 665 3777ต่อ 6021 

    (ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารการตลาด) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.10  : งานศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

         ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 - 7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1. มีระบบและกลไกการด าเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม  
โดยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนดังน้ี 
1. P = Plan มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ก าหนดไว้ในแผน

จ านวน 10 โครงการ 6 กิจกรรม (กศว. สอ. 1.2-1-01 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)) 
2. D = Do มีการประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดและด าเนิน

โครงการและกิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด (กศว. สอ. 1.2 -1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. 
สอ. 1.2-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน) และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
(กศว. สอ. 1.2-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน)  (กศว. สอ. 1.2-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ) 

3. C = Check มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยผู้อ านวยการ  กอง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2559 ดังนี้ 

1) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 1  วันท่ี 15 ตุลาคม 2558 
2) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 2  วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 
3) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 3  วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 
4) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 4  วันท่ี 22 เมษายน 2559 
5) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 5  วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 
6) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 6  วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 
(กศว. สอ. 1.2-1-07 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม) 

4. A = Action มีการประเมินผลโครงการและน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางาน เช่น 
โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพี ยงในวิถีชีวิตไทย ได้รับ
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ข้อเสนอแนะ เรื่องใช้ระยะเวลาในการเดินทางล่าช้ากว่าก าหนด โดยในกิจกรรมต่อมา ได้ด าเนินการปรับแก้ในเรื่องการควบคุมเวลา
ตามก าหนดการที่แจ้งไว้ (กศว. สอ. 1.2-1-08 รายการการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 วันที่ 22 
ธันวาคม 2558) (กศว. สอ. 1.2-1-09 รายการการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2559 วันที่ 24 สิงหาคม 
2559)  

 

 2. มีการด าเนินงานศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 1 ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 
มีการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องทุกปี (กศว. สอ. 1.2-2-01 ตารางรายงานผลการ

ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2 -2-02 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)) 

 
 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

โดยกองศิลปวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายใน
ด้วยการประชุมคณะกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม จากบุคลากรทั้ง 9 คณะและหน่วยงานในสังกัดอธิการบดี 
โดยการตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อพ.สธ.-มทร.พระนครซึ่งได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจดัโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยร่วมกัน (กศว. สอ. 1.2-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.-มทร.พระนคร) (กศว. สอ. 
1.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2-3-04 รายงานการ
ประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ    

และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกนั้นจะมีทั้งในส่วนงานด้านศิลปวัฒนธรรม                 
ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน  (กศว. สอ. 1.2-3-05 หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน) เครือข่ายร่วมกับวัดนรนาถสุนทริการามใน
โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชา (กศว. สอ. 1.2 -3-06 หนังสือนิมนต์ พระ 9 รูป) โครงการ 12 
สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี (กศว. สอ. 1.2-3-07 หนังสือนิมนต์ พระ 9 รูป) เครือข่ายร่วมกับวัดเทวราช
กุญชรในโครงการวันรพีร าลึก (กศว. สอ. 1.2-3-08 หนังสือนิมนต์ พระ 10 รูป) และเครือข่ายร่วมกับส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ได้เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่อันทรงคุณค่าและการท านุบ ารุงศาสนสถานและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (กศว. 
สอ. 1.2-3-09 หนังสือเรียนเชิญเยี่ยมชมสถานท่ีอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์)  

ส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) (กศว. สอ. 1.2-3-10 หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ) (กศว. สอ. 1.2-3-11 หนังสือขอน าส่งรายงานประชุม
คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ) และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย C-อพ.สธ ภาคกลาง

ตอนล่าง (กศว. สอ. 1.2-3-12 หนังสือเชิญประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ ภาคกลางตอนล่าง)  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้เชิญเข้าร่วมงาน “เทิด ด้วย ท า” (กศว. สอ. 1.2-3-13 หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน (“เทิด ด้วย ท า” จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญเข้าร่วมการสัมมนากองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 
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๒๕๕๙ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม” (กศว. สอ. 1.2-3-14 หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม” ฯ) 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญร่วมการประชุมสัมมนาเผยแพร่ความตกลงปารีส และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการด าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส (กศว. สอ. 1.2-3-
15 หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม  ประชุมสัมมนาเผยแพร่ความตกลงปารีสฯ)       

 

 4. มีการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้ 
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th 

(กศว. สอ. 1.2-4-01 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั ) 

2. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th  
(กศว. สอ. 1.2-4-02 เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม) 

3. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv  
(กศว. สอ. 1.2-4-03 Facebook กองศิลปวัฒนธรรม) 

4. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv  
(กศว. สอ. 1.2-4-04 Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพรผ่่าน YouTube ) 

5. YouTube Uchannel https://www.youtube.com/user/uchannel555 
(กศว. สอ. 1.2-4-05 Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพรผ่่าน YouTube) 

 

 5. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับสากล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
โดยมีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยได้เผยแพร่ผ่านการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์  
(กศว. สอ. 1.2-5-02 หนังสือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ท่ี 14001/601 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

เรื่อง โครงการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์) 
 

 6. มีผลความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และน าผลการประเมินไปวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการจัดท าสรุปผลการประเมิน โครงการ 16 โครงการ/กิจกรรม เฉลี่ยรวม ร้อยละ 94.02 และน าผลการ
ประเมินเข้าท่ีประชมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หาแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้นต่อไป 

(กศว. สอ. 1.2-6-01 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม) (กศว. สอ. 1.2-6-02 ตารางรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม)   

 

 7. มีผลงานได้รับการยอมรับ หรือไดร้ับการยกย่องในระดับชาต/ินานาชาติ 
- 

 
 

https://www.facebook.com/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/uchannel555
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1ส.ค58 - 31 ม.ค.59) 

12 เดือน 
(1ส.ค58  - 31 ก.ค.59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
5 ข้อ 3 3 6 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. สอ. 1.2-1-01  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
กศว. สอ. 1.2-1-02  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-1-03  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-1-04  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ 
กศว. สอ. 1.2-1-05  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ 
กศว. สอ. 1.2-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ 
กศว. สอ. 1.2-1-07 รายงานการประชุมบุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-1-08 รายการการประชุมบุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2559 วันท่ี 22 ธันวาคม 2558 
กศว. สอ. 1.2-1-09 รายการการประชุมบุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2559 วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
กศว. สอ 1.2-2-01  ตารางรายงานผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-2-02  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 
กศว. สอ. 1.2-3-01  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.-มทร.พระนคร 
กศว. สอ. 1.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-3-04 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
กศว. สอ. 1.2-3-05 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย 9 มทร. อย่าง

ยั่งยืน 
กศว. สอ. 1.2-3-06 หนังสือนิมนต์ พระ 9 รูป 
กศว. สอ. 1.2-3-07 หนังสือนิมนต์ พระ 9 รูป 
กศว. สอ. 1.2-3-08 หนังสือนิมนต์ พระ 10 รูป 
กศว. สอ. 1.2-3-09 หนังสือเรียนเชิญเยี่ยมชมสถานท่ีอันทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ 
กศว. สอ. 1.2-3-10 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
กศว. สอ. 1.2-3-11 หนังสือขอน าส่งรายงานประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 
กศว. สอ. 1.2-3-12 หนังสือเชิญประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ ภาคกลางตอนล่าง 
กศว. สอ. 1.2-3-13 หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน “เทิด ด้วย ท า” จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. สอ. 1.2-3-14 หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม” จากส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กศว. สอ. 1.2-3-15 หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม ประชุมสมัมนาเผยแพร่ความตกลงปารีส และ (ร่าง) แผนปฏบิัติ

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการด าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงปารีส 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กศว. สอ. 1.2-4-01 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th  
กศว. สอ. 1.2-4-02  เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th 
กศว. สอ. 1.2-4-03  Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv 
กศว. สอ. 1.2-4-04  Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพรผ่่าน YouTube https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv 
กศว. สอ. 1.2-4-05  Link กิจกรรมต่างๆ ท่ีเผยแพร่ผา่น YouTube https://www.youtube.com/user/uchannel555 

กศว. สอ. 1.2-5-01  หนังสือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ท่ี 14001/601 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
โครงการจดังานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต ์

กศว. สอ. 1.2-6-01 รายงานการประชุมบุคลากรกองศลิปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2559 วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
กศว. สอ. 1.2-6-02 ตารางรายงานผลการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
 มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างเข้มแข็ง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน/สังคม ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกดิแสง โทร 026653777 ต่อ 6239 

   (ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวกิตตินันท์  จันทวงศ์ โทร 026653777 ต่อ 6235 

   (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 

 : นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม โทร 026653777 ต่อ 6238 

   (หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม) 

 : นายถาวร อ่อนละออ โทร 026653777 ต่อ 6237 

   (หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 

 : นางสาวรัตนา เสมค า                    โทร 026653777 ต่อ 6235 

   (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)   

https://www.facebook.com/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/uchannel555
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักอธิการบดี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.11  :  การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไก 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และมหาวิทยาลัย  นโยบาย
คุณภาพดังนี้  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” รวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก 

 ไม่มีกลไก 

 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการทบทวน/

ประเมินตามเกณฑ์
ข้อ 2 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตาม
เกณฑ์ข้อ 3 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวนตามเกณฑ์
ข้อ 3 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 
 

1.มีระบบ/กลไก 

- มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
โดยมีส านักประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 4 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานข้อมูลสารสนเทศ 3. งานวิจัย
และฝึกอบรม และ 4. งานประเมินคุณภาพ  ซึ่งทุกงานมีส่วนร่วมท าหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่าย
ทั้งระดับสถาบัน (หน่วยงานระดับกอง)  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร 

- ส านักประกันคุณภาพได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (สปภ.(สอ.) 1.2.11-01) โดยมี คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการด า เนินงานให้
เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแลและด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยส านักประกันคุณภาพรับผิดชอบจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ในระดับมหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1.7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
เมินคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานคณะ 

- น าเสนอร่างนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ ก.พ.ร. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
2558 (สปภ.(สอ.) 1.2.11-2) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ
รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

- เสนอแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558 (สปภ.(สอ.) 1.2.11-3)  
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่         
9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

- ส านักประกันคุณภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน     
2 โครงการ  
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีการด าเนินงาน  

-  ตามที่ผู้บริหารได้ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นโยบายตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 
10/2558 นั้น ส านักประกันคุณภาพ จึงจัดท าบันทึกขอส่งแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2558  และขอความอนุเคราะห์ให้คณะด าเนินการจัดท านโยบายตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพ 
ระดับคณะ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ(สปภ.(สอ.)
1.2.11-4)  

-  ส านักประกันคุณภาพมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 
(สปภ.(สอ.)1.2.11-5) เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2558 ที่พร้อมทั้ง
แจ้งก าหนดการอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online  

- จัดท าแบบฟอร์มรายงานรายงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาว์โหลดได้จากเว็บไซต์ประกัน
คุณภาพ (สปภ.(สอ.)1.2.11-8)  และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
ระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ. 
พร้อมผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพปีการศึกษา 2557 (Improvement Plan) (สปภ.(สอ.)1.2.11-9)    

- มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อม 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./ สมศ. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้างานในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นผู้เข้าร่วม เพื่อรับทราบปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (สปภ.(สอ.)
1.2.11-6)  

2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับอุดมศึกษาคามเกณฑ์ 
สกอ.เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีคุณภาพ (สปภ.(สอ.)1.2.11-7) 
3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 

-  ส านักประกันคุณภาพพิจารณาร่วมกันกับหัวหน้างานประกันคุณภาพของคณะและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ระดับสถาบันจากท่ีประชุมเรื่องการบันทึกผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ (สปภ.(สอ.)1.2.11-5) เกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เลือกผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และมีการแจ้งแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ที่มีการทบทวนให้ทันกับการด าเนินงานกันคุณภาพ ส่ง
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ข้อมูลประกันคุณภาพผ่านระบบ CHE QA Online ไปยังสกอ. (วาระท่ี 3.1) และมีการแจ้งก าหนดการอบรม
สัมมนาฯ ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาคามเกณฑ์ สกอ. ซึ่งขอความร่วมมือให้คณะจัดส่งผู้เข้ารับ
การอบรมทุกหลักสูตรและให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมอย่างเคร่งครัด (วาระที่ 4.2) 

-  จากการด าเนินงานประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2557 พบว่า ในการขอข้อมูลพื้นฐานหรือหลักฐาน
ยังไม่สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพได้ทันเวลาและถูกต้อง ส านักประกันคุณภาพร่วมกับส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงร่วมกันพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (ระบบ IQA) เพ่ือให้
ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ใช้เก็บข้อมูลหลักฐาน และติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานระหว่างคณะ และสถาบัน  

-  งานวิจัยและฝึกอบรมสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 โครงการ ซึ่งมีผลการประเมินโครงการดังนี้ 

1) โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อม 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./ สมศ. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคิดเป็น 3.40 

2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับอุดมศึกษาคามเกณฑ์ 
สกอ. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคิดเป็น 4.26 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 

- มีการพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS) version 2 ซึ่งมีการพัฒนาการบันทึก
ผลด าเนินงานที่เชื่อมกับระบบการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  CDS รวมทั้งมีการบันทึกรายการหลักฐานตามตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน (สปภ.(สอ.)1.2.11-10) 

- งานวิจัยและฝึกอบรมสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมข้อเสนอแนะผู้อ านวยการเพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     - ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS) version 2 (สปภ.(สอ.)1.2.11-11) 
     - มีบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.(อบรม
วันที่ 11 – 13 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ) จ านวน 51 
คนคิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ บนเว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพ (สปภ.
(สอ.)1.2.11-12) 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    
เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   3 
คะแนน 

3 3 5 5 

http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สปภ.(สอ.)1.2.11-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สปภ.(สอ.)1.2.11-2 นโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 
สปภ.(สอ.)1.2.11-3 แผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
สปภ.(สอ.)1.2.11-4 บันทึกท่ีศธ 0581.23/329 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดท านโยบายตัวบ่งชี้

และเป้าหมายคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
สปภ.(สอ.)1.2.11-5 รายงานการประชุม เรื่องการบันทึกผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ 
สปภ.(สอ.)1.2.11-6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร :  

สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./
สมศ. 

สปภ.(สอ.)1.2.11-7 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาคามเกณฑ์ สกอ. 

สปภ.(สอ.)1.2.11-8 บันทึกท่ีศธ 0581.23/057 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มรายงาน 
มคอ.7 ระดับหลักสูตรและรายงานฯ SAR ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 

สปภ.(สอ.)1.2.11-9 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ Improvement Plan  
สปภ.(สอ.)1.2.11-10 เอกสารขั้นตอนการใช้งานระบบ IQA v.2 
สปภ.(สอ.)1.2.11-11 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS) version 2 

(http://iqa.rmutp.ac.th/) 
สปภ.(สอ.)1.2.11-12 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

สกอ. (อบรม 11-13 ก.ค. 59) 
 
จุดแข็ง  
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89-KPI-25-%E0%B8%98%E0%B8%84-58-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2558.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
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ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวพัทรียา  เห็นกลาง      โทร 0-2282-9009  ต่อ  6067 

     (ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ) 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   นางสาวเจนจิรา    งามมานะ  

       นางสาววาสนา สังข์โพธิ์   

 นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา   

 นายวรวุฒิ  บุญกล่ า   
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