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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 2559 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 2559  
  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  2559  โดยรวม (4 องค์ประกอบ) 

4-6 

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

ของบุคลำกร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
- ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ตำมเปำ้หมำยคุภภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559 
- รำยชื่ออักษรย่อของหน่วยงำน 

5-4 
 

5-8 
 

5-10 
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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. 2560 จ ำแนกตำม

ประเภทรำยจำ่ย 
1-8 

ตำรำงที่ 1-6 แสดงงบประมำภผลประโยชน์ ปีงบประมำภ ปี พ.ศ. 2560 จ ำแนกประเภทรำยจำ่ยของ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

1-88 
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ส่วนที่ 1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2559 
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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 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 เมษายน 2558 กอง
ประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร  

2. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองคลัง 

กองสื่อสารองค์กร 

กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล 

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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 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 าคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้การสนบัสนุนเปน็อย่างดี  
  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 2559 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  32 คน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย      99 คน 

3. พนักงานราชการ       09 คน 

4. ลูกจ้างประจ า       06 คน 

5. ลูกจ้างชั่วคราว       47 คน 

รวมทั้งสิ้น              193 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 13 17 - 53.53 28.03 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 67 30 - 34.97 5.15 

พนักงานราชการ 3 6 - - 38.67 7.00 
ลูกจ้างประจ า 3 3 - - 49.50 21.17 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 34 1 - 34.06 3.36 

รวม 22 123 48 - 42.15 12.94 
 
อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2559   
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
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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 9 21 2 1 8 41  

4. กองนโยบายและแผน 4 15 - 2 2 23  

5. กองบริหารงานบุคคล 8 19 2 1 - 30  

6. กองพัฒนานักศึกษา 3 13 1 1 7 25  

7. กองสื่อสารองค์กร - 4 - - 7 11  

8. กองศิลปวัฒนธรรม - 4 - - 5 9  

9. กองวิเทศสัมพันธ์ - 5 - - 1 6  

10. ส านักประกันคุณภาพ - 6 - - 1 7  

รวมทั้งสิ้น 32 99 9 6 47 193  

 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2559   

    ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
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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 
อาคารเอนกประสงค์1  5 ชั้น 1 หลัง 
  

อ้างอิง : กองกลาง                        ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

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 พฤษภาคม 2560 
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10. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจ าปีของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 

   งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประเภทรายจ่าย   (ปีปัจจุบัน)  

   จัดสรร   เบิกจ่าย  

งบบุคลากร                         17,205,600.00                          10,337,671.95  

เงินเดือน                         13,107,000.00                           7,696,689.03  

ค่าจ้างประจ า                          2,000,400.00                           1,162,280.00  

พนักงานราชการ                          2,098,200.00                           1,478,702.92  

งบด าเนินงาน                         45,407,200.00                          17,642,999.53  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                         25,399,200.00                          11,750,692.70  

ค่าสาธารณูปโภค                         20,008,000.00                           5,892,306.83  

งบลงทุน                          7,484,700.00                           7,577,400.00  

ค่าครุภัณฑ์   -                               92,700.00  

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                          7,484,700.00                           7,484,700.00  

รายจ่ายอื่น                          11,059,700.00                           3,827,579.27  

งบเงินอุดหนุน                         37,205,300.00                          23,624,628.13  

รวมทั้งสิ้น                      118,362,500.00                         63,010,278.88  

อ้างอิง : กองคลัง          ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
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  งบประมาณเงินรายได้ 
  ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกประเภทรายจ่าย      

ของส านักงานอธิการบดี 
 

   งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประเภทรายจ่าย   (ปีปัจจุบัน)  

   จัดสรร   เบิกจ่าย  

งบบุคลากร                         17,205,600.00                           5,142,813.01  

เงินเดือน                         13,107,000.00  -  

ค่าจ้างประจ า                          2,000,400.00  -  

ค่าจ้างชั่วคราว                          2,098,200.00                           5,142,813.01  

งบด าเนินงาน                         45,407,200.00                           8,235,987.22  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                         25,399,200.00                           7,969,305.63  

ค่าสาธารณูปโภค                         20,008,000.00                             266,681.59  

งบลงทุน                          7,484,700.00                             976,705.40  

ค่าครุภัณฑ์  -                            976,705.40  

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                          7,484,700.00  -  

รายจ่ายอื่น                          11,059,700.00                          18,664,811.11  

งบเงินอุดหนุน                         37,205,300.00                          20,985,990.00  

งบกลาง                         27,089,060.00                           5,747,290.20  

เงินสมทบสถาบัน                         13,762,690.00  -  

รวมทั้งสิ้น                      159,214,250.00                         59,753,596.94  

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
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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 ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 เมษายน 2558 กอง
ประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์กร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
  การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี รับการตรวจ
ประเมินองค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รายละเอียด ดังนี้ 
 
  องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.56 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และมีจ านวนตัวบ่งชี้ระดับดีมาก   
จ านวน 4 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 และระดับต้องปรับปรุงจ 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 2558 
ภาพรวม ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ส านักงานอธิการบดี ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

1. ขาดคู่มืออธิบายแนวทางการ
จัดท ารายงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบประกันคุณภาพของ 
ส านักงานอธิการบดี 

2.ในเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการมีทั้ง  Scoring 
Rubrics คือ 1.1, 1.3, 1.4,  
3.1, 1.2.1, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.11 และ milestones  
1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 
และ 1.5 และยังมีตัวชี้วัดแบบ
ไต่ระดับอีก 1 ตัว คือ 1.2.9 ท า
ให้สับสนเวลาท ารายงาน 

แผนด าเนินการ :  1.จัดท าคู่มืออธิบาย
แนวทางการจัดท ารายงาน/เขียน
รายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2.จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการ
รายงานผลตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
3.ปรับเกณฑ์การประเมินโดยตัวบ่งชี้
หลักใช้เกณฑ์แบบ Milestones และตัว
บ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงานใช้เกณฑ์
แบบ Scoring Rubrics 
 

KPI :  1.ทุกหน่วยงานสามารถเขียน
รายงานการประเมินตนเองได้ 

2 .คู่ มื อ อ ธิ บ ายแน วท างก ารจั ด ท า
รายงาน/เขียนรายงาน 

3.เกณฑ์การประเมินที่ปรับแล้ว 

ปีการศึกษา  
2559 

- การปรับเกณฑ์ในการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สอ. ครั้งที่
๔/๕๙ วันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ 
(วาระที่ ๔.๒) 
- คูม่ือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี 
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แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
รายองค์ประกอบ ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการ 

 

ส านักงานอธิการบดี
รายงาน 

องค์ประกอบที่ 1 
ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมี
ลักษณะการปฏิบัติงานตาม
ระบบ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ของทางราชการ ซึ่งอาจเกิด
ความล่าช้า เนื่องจากมี
กระบวนการขั้นตอนที่มากเกิน
ความจ าเป็น หรือการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานที่ขาดการบูร
ณาการกัน 

 

 

แผนด าเนินการ :  ก ากับให้มีการ
ปรับปรุง/ลดกระบวนการหรือขั้นตอน
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 

KPI :  ขั้นตอน/ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานลดลง อย่างน้อย 1 
กระบวนการต่อหน่วยงาน 

ปีการศึกษา  
2559 

- ตารางสรุปจ านวนขั้นตอน/
ระยะเวลาที่ลดลง 
 

 



ส่วนท่ี 2 การประกันคณุภาพการศึกษา                              2 - 1                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2559  
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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 เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่ เน้นเรื่องของ      
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของส านักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ์ 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 าหนดแ7/19/2017นวทางการ
ด 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 านักงานอธิการบดีให้ความร่วมมือ  
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 2559 
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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

เง่ือนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

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) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญัเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส 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 2559 

 

รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559 
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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ISSUE 1 
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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)              (นางสุมิตรา   สมประสงค์)              (นางรตนมน  จันทรอุทัย) 
                        ผู้อ านวยการกองกลาง                              ผู้อ านวยการกองคลัง        ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

            ……..………………………………………          ……….…………………………………………..              …………………………………………….. 
              (นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์)                  (นางประดิษฐา   นาครักษา)                      (ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์) 
          ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล            ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา                  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
      

         ………………………………………………….    ………..………………………………………      ……..………………………………………                                       
           (นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง)         (ดร.พัทรียา  เห็นกลาง) 
           ผู้อ านวยการกองสือ่สารองค์กร                    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  2559 
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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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด และสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานอธิการบดี 
 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ     
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ส านักงาน
อธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 
 

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 หรือ 6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 1. ระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและทบทวนแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี 

- ส านักงานอิการบดีได้ก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
( สอ.1.1-1-1) โดยออกหนังสือให้หน่วยงานท าการทบทวนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ศธ 0581.01/0419 (สอ.
1.1-1-2) และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 
26 มกราคม 2560 วาระท่ี 4.2 พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ปีงบประมาณ 2560) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2560( การศึกษา 
2559) (สอ.1.1-1-3) 
2. มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับส านักงานอธิการบดี 

- ส านักงานอธิการบดี ก าหนดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ (สอ. 1.1-2-1) 
1. ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงานที่อยู่ภายใน 

โครงสร้างส านักงานอธิการบดี  
2. ส านักงานอธิการบดีรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ส่งกองนโยบายและแผนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัย 
4. ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
6. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ     
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (การศึกษา 2559) ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัด 9  
หน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 121 ตัวชี้วัด แยกเป็น (สอ.1.1-3-1) 

หน่วยงาน จ านวนตัวชี้วัด 
ส านักงานอธิการบด ี 13 
กองกลาง 12 
กองคลัง 4 
กองนโยบายและแผน 8 
กองบริหารงานบุคคล 35 
กองพัฒนานักศึกษา 20 
กองศิลปวัฒนธรรม 14 
กองวิเทศสัมพันธ์ 3 
กองสื่อสารองค์กร 10 
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ส านักประกันคุณภาพ 2 
รวมท้ังหมด 121 

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

- ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีไว้ 
ปีละ 2 ครั้ง และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน โดยหนังสือ 
ศธ 0581.01 /49 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (สอ.1.1-4-1) ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และรวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม  2560 ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักงาน
อธิการบดี วาระท่ี 4.2 (สอ.1.1-4-2) และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งที่2/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี  วาระ
ที่ 4.3 (สอ1.1-4-3)  พบว่าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอฺการบดี รอบ 6 เดือน จากจ านวน 121 
ตัวชี้วัด  มีการด าเนินงานบรรลุตามแผน 58 ตัวชี้วัด , อยู่ระหว่างด าเนินการ 31 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนด
ด าเนินการ 32 ตัวชี้วัด ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี รอบ 10 เดือน ตาม
หนังสือ ศธ 0581.01/375 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559        (รอบ 10 เดือน)(สอ.1.1-4-4)  และสรุป
รายงานผล รอบ 10 เดือน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้ง 3/2560 วันพุธ ที่ 21 
มิถุนายน 2560 พบว่าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอฺการบดี รอบ 10 เดือน จากจ านวน 121 
ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานบรรลุตามแผน 97 ตัวชี้วัด , อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนด
ด าเนินการ 9 ตัวชี้วัด (สอ.1.1-4-5) 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

- จากผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอฺการบดี รอบ 6 เดือน จากจ านวน 121 ตัวชี้วัด   
มีการด าเนินงานบรรลุตามแผน 58 ตัวชี้วัด, อยู่ระหว่างด าเนินการ 31 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ 32 
ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี รอบ 10 เดือน ในการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้ง3/2560 วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 พบผลการด าเนินงานตาม
แผนจากจ านวน 121 ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานบรรลุตามแผน 97 ตัวชี้วัด , อยู่ระหว่างด าเนินการ              15 
ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ 9 ตัวชี้วัด  ทั้งนี้จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี รอบ 10 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้มีข้อเสนอให้ทุกหน่วยงานทบทวนการ
ปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดีให้เป็นเชิงคุณภาพและมอบกองนโยบายและ
แผนพิจารณาด าเนินการในการเสนอของบประมาณโครงการในปีถัดไป (สอ.1.1-5-1) 
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6. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดี 

- ในปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดีได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2560  
ณ ไม้แก้วด าเนินรีสอร์ท จังหวดัราชบุร ีส านักงานอธิการบดีได้น านโยบายของอธิการบดีและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารมาวิเคราะห์ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย (สอ.1.1-6-1) และจะจัดโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะที่ 2 เพ่ือน าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดีมาพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี ต่อไป  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 2 6 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1.-1-1 -หนังสือ ศธ 0581.01/0419 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
อธิการบดีประจ าปีการศึกษา 2559 

1.1-1-2  - รายงานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดี 
ที ่ 26 มกราคม 2560 วาระท่ี 4.2 พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) 
- แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 2560 (การศึกษา2559) 

1.1-2-1 - หนังสือ ศธ 0581.01/0349 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่องให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560  

1.1.-3-1 - ตารางจ านวนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 
(การศึกษา 2559) 

1.1-4-1  - หนังสือ ศธ 0581.01 /49 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (สอ.1.1-4-1) ให้หน่วยงานรายงาน            
ผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน) 

1.1-4-2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี                
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม  2560 ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3                
อาคารส านักงานอธิการบดี        
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1.1-4-3 - การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีครั้งที่2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 

 ตารางรายงานผลการด าเนินงานตามแผนส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559        
รอบ 6 เดือน 

1.1-4-4 หนังสือ ศธ 0581.01/375 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานรายงาน           
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559           
(รอบ 10 เดือน) 

1.1–4-5 ตารางรายงานผลการด าเนินงานตามแผนส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559      (รอบ 
10 เดือน) 

1.1-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 วาระที่ 4.1 

 

จุดแข็ง  
  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
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 
   (งานวางแผนและงบประมาณ) 
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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 2559  

ตัวบ่งชี ้ คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัตงิานตามภารกิจของกองกลาง 5 ดีมาก 
1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การบัญชี และงานพสัดุ 3.60 ดี 
1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุง

พัฒนา 
5 ดีมาก 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน 5 ดีมาก 
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 52.6  
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การค านวณ 
   คะแนนที่ได้ =   52.6    =   ค่าเฉลี่ย 4.78 
     11 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

2.89 2.89 4.78 4.78 

 
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 
             (งานประกันคุณภาพ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : การบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

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

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง
ของส านักงานอธิการบดี 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส านักงานอธิการบดี 
 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี 

 ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  
 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดีเพื่อท าหน้าที่ด าเนินการ
ด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (กนผ.1.3-1-01) 
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 2. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี (กนผ.1.3-1-02) โดยใช้
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มา
เป็นแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.1.3-1-03) 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส านักงานอธิการบดี 

 ส านักงานอธิการบดีด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงของส านักงานอธิการบดี การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (กนผ.1.3-2-01) โดยได้ผ่านการ
พิจารณาในรายละเอียดดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 วาระที่ 4.7 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (กนผ.1.3-2-02) 
3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ส านักงานอธิการบดี มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านการพิจารณา 
ในประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ (กนผ.1.3-3-01) 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุม 

ความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือเหตุ
สุดวิสยั  
ในส านักงาน
อธิการบด ี
(ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย) 

1. การป้องกันและ
บรรเทาการเกิด
อุบัติเหตุ จากการ
เดินทางไปราชการ 
โดยยานพาหนะของ
ส านักงานอธิการบด ี

1. ให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสภาพรถประจ าวันก่อน
ออกเดินทาง 

กองกลาง 
 

2. ให้ด าเนินการจดัท าแผนการตรวจเช็ค/ 
ซ่อมบ ารุงรถยนต์ และมีการก ากับติดตาม 
ให้ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

กองกลาง 

3. ให้ติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิงประจ ารถยนต์  
เพื่อลดความเสยีหายหากเกิดอุบัตเิหต ุ

กองกลาง 

4. ให้ด าเนินการตดิตั้งกล้องตดิรถยนต ์ กองกลาง 
5. ให้ใช้ระบบการจ้างเหมาหรือเช่า หากมีการเดินทางไกล 
หรือเกิดความคุ้มค่ามากกว่าการใช้รถส่วนกลาง 

กองกลาง 

6. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถที่ต่อ
สัญญาจ้าง 

กองกลาง 

7. จัดโครงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง 
2. การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ส านักงานอธิการบด ี

1. ให้มีระบบรักษาการณ์ โดยมีเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยดูแลความปลอดภัย และก าชับให้ด าเนินงาน
อย่างเข้มงวด 

กองกลาง 

2. ให้ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) และติดอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ท่ัวทุกพ้ืนท่ี และด าเนินการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ให้มสีภาพใช้งานได ้

กองกลาง 
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3. ให้มีมาตรการตรวจสอบบุคคลที่ออกจากมหาวิทยาลัยฯ 
หลังเวลา 19.00 น. และให้บุคลากรที่ต้องการท างาน
ล่วงเวลา (OT) แจ้งความประสงคใ์นการท า OT เพื่อ
ด าเนินการ เปิด – ปิดตึก ในช่วงเวลาการท างาน 

ทุกหน่วยงาน 
(กองกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 
4. ให้มีมาตรการแลกบตัรประจ าตวั และสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นของผู้มาตดิต่องานทุกครั้ง  

กองกลาง 

5. ใหบุ้คลากรใช้บัตรผ่านประตรูะบบคีย์การ์ดส าหรับ เข้า 
– ออกอาคาร ทุกครั้ง  
 

ทุกหน่วยงาน 
(กองกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 
เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือเหตุ
สุดวิสยั  
ในส านักงาน
อธิการบด ี
(ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย) 
(ต่อ) 

2. การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ส านักงานอธิการบดี 
(ต่อ) 

6. ตรวจสอบโต๊ะท างาน หรือตู้เกบ็สิ่งของ หากช ารุดโปรด
แจ้งหน่วยงานทันที และด าเนินการซ่อมแซม เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินสญูหาย  

ทุกหน่วยงาน 
(กองกลางเป็น
ผู้รับผิดชอบ

หลัก) 
3. การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของ
ส านักงานอธิการบด ี

1. จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯ 
เผยแพร่ให้บคุลากรรับทราบแผนฯ 

กองกลาง 
 

2. ให้จัดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้ทั่วถึง 
ทุกพื้นที่  

กองกลาง 

3. ให้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพการใช้งาน 
ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ 

กองกลาง 

4. การจัดฝึกอบรมการซ้อมหนไีฟ กองกลาง 

 เมื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดีแล้ว ได้มีการแจ้งเวียน โดยการส่งหนังสือให้
หน่วยงานทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.1.3-3-02) โดยมีคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดีเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ
(กนผ.1.3-3-03) 
4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 โดยกองนโยบายและแผนได้ติดตามผลการด าเนินการโดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบหลักคือ
กองกลาง และได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กนผ.
1.3-4-01) และส านักงานอธิการบดี มีการติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน โดยเสนอผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 วาระท่ี 5.1 รับทราบ
ผลการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (กนผ.1.3-4-02) 
 หลังจากส านักงานอธิการบดีรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 
6 เดือนแล้ว มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 - กิจกรรมการจัดโครงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ไม่ได้ด าเนินการ ส านักงานอธิการบดีได้
พิจารณาเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พนักงานขับรถยนต์เป็นบุคลากรเดิม ซึ่งผ่านการอบรมให้ความรู้
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มาแล้ว ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ให้หน่วยงานใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่จัดโครงการดังกล่าว แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เห็นควรจัดโครงการให้
ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน ซึ่งหากเกิดพลาดพลั้งอาจเกิด
ผลกระทบสูง รวมถึงเพ่ือให้พนักงานขับรถยนต์ของคณะได้ผลัดเปลี่ยนการร่วมโครงการ 
 - การรักษาความปลอดภัยของส านักงานอธิการบดี นอกจากมาตรการตรวจสอบบุคคลที่ออกจาก
มหาวิทยาลัยฯ หลังเวลา 19.00 น. แล้ว ส านักงานอธิการบดีได้พิจารณาเห็นว่า ควรเพ่ิมมาตรการตรวจสอบการ
เข้า-ออกของรถยนต์ โดยหลังเวลา 19.00 น. มีมาตรการปิดประตูทางเข้า เพ่ือให้รถยนต์เข้า -ออกทางเดียวใน
ประตูทางออก และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ จุดตรวจบริเวณประตูทางออก เพ่ือตรวจสอบรถยนต์
หลังเวลาราชการ 
 - จากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ าท่วมลิฟต์ส านักงานอธิการบดี และน้ าเข้าไปในห้องท างานชั้น ๕ และ
ส่งผลให้ลิฟต์ขัดข้อง และเอกสารทางราชการเกิดความเสียหาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรมีแผน
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาท่อระบายน้ าในอาคารส านักงานอธิการบดี จากเหตุการณ์ดังกล่าว 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดีได้พิจารณาเห็นว่า ในปีงบประมาณต่อไป จะเพ่ิมข้อตกลงใน TOR เพ่ือดูแลรักษา
และทะลวงท่อระบายน้ า 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 ในการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานอธิการบดี ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีการวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
มกราคม 2560 วาระที่ 4.7 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(กนผ.1.3-5-01) ทั้งนี้ เมื่อติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนแล้ว จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน รวมถึงจะน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการรายงานรอบ 12 เดือน ไปประกอบการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 
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รายการหลักฐาน  

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

2426/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
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. 2560 ของมหาวิทยาลัยฯ 
กนผ.1.3-2-01 เอกสารการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของส านักงานอธิการบดี 
กนผ.1.3-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี 

ที่ 26 มกราคม 2560  วาระท่ี 4.7 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ความเห็นชอบแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กนผ.1.3-3-01 เอกสารการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของส านักงานอธิการบดี 
กนผ.1.3-3-02 หนังสือกองนโยบายและแผน เรื่องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
กนผ.1.3-3-03 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กนผ.1.3-4-01 เอกสารการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของส านักงานอธิการบดี 
กนผ.1.3-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 

21 มิถุนายน 2560 วาระที่ 5.1 รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

กนผ.1.3-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 26 มกราคม 2560  วาระท่ี 4.7 พิจารณารับทราบผลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ความเห็นชอบแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
จุดแข็ง  
  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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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 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
 2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และ   
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
 5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัด 
 

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 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
 ส านักงานอธิการบดี มีระบบประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

- การก าหนดแนวทางและวางแผนด้านการประกันคุณภาพ โดยจัดท าคู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 (สอ.1.4-1-01) มี
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 (สอ. 1.4-1-02) และ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (สอ. 6.1-1-03) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 (สอ. 1.4-1-04) 

- ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา (สอ.1.4-1-05) 

- มีกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดย มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี ที่ 2426/2559 (สอ. 1.4-1-06) ท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ปีการศึกษา 
2559 และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 663/2559 (สอ. 1.4-1-07) ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ พิจารณาผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็น 
พร้อมทั้งพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

- ตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยมีการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2558 (สอ. 1.4-1-08) และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (สอ. 1.4-1-09) 

- พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2558 มาจัดท าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง 
(Improvement Plan) (สอ. 1.4-1-10) และน าผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงเป้าหมายคุณภาพ และ
เกณฑ์การประเมิน เพ่ือประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป (สอ. 1.4-1-11) 
2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพร่วมกันก าหนดตัวบ่งชี้ และจัดท าเป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี โดยน าเป้าประสงค์ของแผนฯมาก าหนด
เป็นองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 
(สอ.1.4-1-04) โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี และเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย คือ เป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ที ่1 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และ   
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับติดตามตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 10 เดือน โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่
2/2560 และครั้งที่ 3/2560 (สอ. 1.4-3-01) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป  
 ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบโดยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายเสนอรายงานสรุปผลงานดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา และ
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จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 และมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้
น าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพภายใน (IQA) ของส านักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สอ.1.4-3-02) ซึ่งเป็นข้อมูล
ปัจจุบันครบทั้ง 4 เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี และรายงานต่อผู้บริหารของส านักงานอธิการบดีตามก าหนดเวลา  
 ส านักงานอธิการบดีมีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 (สอ.1.4-3-03) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี ภายหลังการประเมินคุณภาพ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 (สอ. 1.4–1-11) เพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
(Improvement Plan) ต่อไป  (สอ. 1.4-1-08) 
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการของส านักงาน
อธิการบดี มีแนวทางการด าเนินงานโดย จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพจากทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2559 มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และจัดการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด มีการจัดประชุม
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง (สอ.1.4-4-01)  
5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน มาพัฒนาปรับปรุง การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัด 

 โดย มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 มาพัฒนาปรับปรุง การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด โดยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2558 มาจัดท าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง 
(Improvement Plan) (สอ. 1.4-1-11) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 3 5 5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

สอ. 1.4-1-01 คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2559  

สอ. 1.4-1-02 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 
สอ. 1.4-1-03 เป้าหมายคุณภาพ ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559   
สอ. 1.4-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 8 ธ.ค. 

59  วาระท่ี4.2 
สอ. 1.4-1-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 
สอ. 1.4-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ 2426/2559 
สอ. 1.4-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 663/2558  
สอ. 1.4-1-08 หนังสือเชิญเป็นผู้ทวนสอบและก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเองของส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558  
สอ. 1.4-1-09 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2558 
สอ. 1.4-1-10 Improvement Plan แนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริม

ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
สอ. 1.4-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 8 ธ.ค. 

59 วาระที่ 4.1 
สอ. 1.4-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่2/2560 วันที่ 5 

พ.ค. 60 วาระที่ 4.2 และครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 มิ.ย.60 วาระที่ 4.1 
สอ. 1.4-3-02 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ของส านักงานอธิการบดี 
สอ. 1.4-3-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี                     

ประจ าปีการศึกษา 2558 
สอ. 1.4-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 5  ครั้ง 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี จ านวน 5 ครั้ง 
 
 
จุดแข็ง 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นตัวบ่งชี้ตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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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 เพ่ือความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสถานะดังกล่าว จ าเป็นต้องศึกษา
รูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง วัตถุประสงค์ รูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เทียบเคียง และยก
ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอฝ่ายนิติ
บัญญัติพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ตัวชี้วัดนี้จะประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการโดยพิจารณาจาก
ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกระบวนการที่เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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 ข้อขึ้นไป 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 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 ากับของรัฐของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ จ านวน 5 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  4. มหาวิทยาลัย
บูรพา และ 5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
         คณะกรรมการยกร่างฯ น าพระราชบัญญัติของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา มาพิจารณาโดยมีประเด็น
ส าคัญๆ มาเปรียบเทียบ และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบังคับใช้กับร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ดังนี้  1. ประเด็นสถานะของสถาบันอุดมศึกษา  2. วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  3. หลักการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  4. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  5. อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย   
6. แหล่งรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  7. องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  8. อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  9. องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ  10. องค์ประกอบสภาคณาจารย์และพนักงาน และอ านาจหน้าที่ รายละเอียดตามตาราง
เปรียบเทียบกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (กบ. 1.5-02) 
3. มีร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
        คณะกรรมการยกร่างฯ ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. .... เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (กบ. 1.5-03) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 
 (กบ. 1.5-04) และได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนมติอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 (กบ. 1.5-05) ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐมาให้ความรู้เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และด าเนิ นการจัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร พ.ศ. .... เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ในล าดับต่อไป 
4. มีการน าร่างกฎหมายไปประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

- 
 

5. มีการน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรและผู้บริหารมาพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมาย 
    - 
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6.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ CEOพิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

    - 
 

 7. เสนอร่างกฎหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
-  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า 6 เดือน 10 เดือน การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

เป้าหมาย 
 

(1 สค. 59-31 มค.60) (1 สค. 59-31 พค. 60)    
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 ข้อ 2 2 3 3 

 
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 
กบ. 1.5-03 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. .... 
กบ. 1.5-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. ... ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2560 
กบ. 1.5-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. ... ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม 2560 
 
จุดแข็ง 
 -  
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
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ข้อเสนอแนะ 
  - 
 

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

(หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  เป็นระบบที่รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน และการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งส านักงานอธิการบดีต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
โดยมีการออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้ และท าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันเวลา  สามารถน าไปใช้งานได้ ดังนั้นส านักงานอธิการบดีจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองนโยบาย Digital University  
 
สูตรการค านวณ 

1. แปลงค่าร้อยละของจ านวนระบบสารสนเทศที่มีการปรับปรุงข้อมูล/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/พัฒนาเพ่ิมขึ้นในฐานข้อมูล 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. ระบบเทคโนโลยีสารสเนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 จ านวนระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีทั้งระบบแบบที่ท าขึ้นเพ่ือใช้
เอง และแบบอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีจ านวนทั้งสิ้น 41 ระบบ ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
และเหมาะสมกับการใช้งานเพ่ิมข้ึน จ านวน 41 ระบบ แยกแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
จ านวนระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดภายในหน่วยงาน 

จ านวนระบบสารสนเทศที่มี
การปรับปรุงข้อมูล/พัฒนา

เพิ่มข้ึน 
หมายเหตุ 

ส านักงานอธิการบดี 1 1  
กองกลาง 2 2  
กองคลัง 1 1  
กองนโยบายและแผน 12 12  
กองบริหารงานบุคคล 4 4  
กองพัฒนานักศึกษา 7 7  
กองวิเทศสัมพันธ์ 5 5  
กองศิลปวัฒนธรรม 2 2  
กองสื่อสารองค์กร 4 4  
ส านักประกันคุณภาพ 3 3  

รวมทั้งสิ้น 41 41  
 
การค านวณ 

41 x 100 =  100 
        41 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ
100 

5 ร้อยละ
100 

5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.2.1-1-1 ตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน  

ของส านักงานอธิการบดี (ปีการศึกษา 2559) 
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 

   (งานประกันคุณภาพ 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 การเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดีถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 2. มีขั้นตอน (Flow chart) ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 3. มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 4. มีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 5. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 6. มีการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 7. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจดัการตามสายงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประกอบด้วยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นที่ปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี และ
ผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นกรรมการ กองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2214/2559  ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-1-01)  
2. มีข้ันตอน (Flow chart) ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-2-01)  ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนส ารวจความต้องการฝึกอบรม  
2. ขั้นตอนจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ   
3. ขั้นตอนเสนอคณะกรรมการฯพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
4. ขั้นตอนแจ้งผลการอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานทราบและด าเนินการตามแผน 
5. ขั้นตอนก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  

คือ การติดตามรอบ 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณรอบ 12 เดือน 
6. ขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  

คือ การรายงานผลรอบ 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณรอบ 12 เดือน 
7. ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
8. ขั้นตอนการทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนในปีถัดไป 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2560  

เมื่อวันที่  26  มกราคม  2560 (กบ. 3.1-2-02) 
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3. มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       โดยมีการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี หนังสือ 
กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1450 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 (กบ. 3.1-3-01)  และสรุปผลการ
ประเมินความต้องการฝึกอบรม (กบ. 3.1-3-02) แล้วแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และส่งมายังกองบริหารงานบุคคลรวบรวมวิเคราะห์ หนังสือกองบริหารงาน
บุคคล ที่ ศธ 0581.17/4096 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 (กบ. 3.1-3-03)  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-3-04)  และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2560 
(กบ. 3.1-2-02)  
4. มีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

   โดยมีหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/904  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายงานผลการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากรฯ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (กบ. 3.1-4-01)   
5. มีการรายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
        มีผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร พ.ศ. 2560 โดยในรอบ 6 เดือน (กบ. 3.1-5-01) ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมแล้วในรอบ 6 เดือน จ านวน 151 คน จากท้ังหมด 190 คน คิดเป็นร้อยละ 79.47  
(กบ. 3.1-5-02) และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  21 มิถุนายน  2560 (กบ. 3.1-5-03) 
6. มีการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

        โดยมีผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในรอบ 10 เดือน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการ 
/กิจกรรมแล้ว จ านวน 180 คน จากทั้งหมด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 93.26 โดยตัวชี้วัดของแผนพัฒนา 
บุคลากร ส านักงานอธิการบดี ก าหนดให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่รับมอบหมายไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่าบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (กบ. 3.1-6-01) 
7. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

    - 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 2 6 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 3.1-1-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  2214/2559  ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2559 
กบ. 3.1-2-01 ขั้นตอน (Flow chart) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 3.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่  1/2560 

เมื่อวันที่  26  มกราคม  2560 
กบ. 3.1-3-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1450 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 

เรื่อง ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทนยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 3.1-3-02 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2560 

กบ. 3.1-3-03 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/4096 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 
เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 

กบ. 3.1-3-04 แผนพัฒนาบุคลากร  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2560 

กบ. 3.1-4-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/904  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
เรื่อง แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พ.ศ. 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

กบ. 3.1-5-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง สรุปการประเมินผลการ
ด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 รอบ  6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2560) 
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กบ. 3.1-5-02 รายงานตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละของบุคลลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน (รอบ 6 เดือน) 

กบ. 3.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่   
ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2560 

กบ. 3.1-6-01 รายงานตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ร้อยละของบุคลลากรของส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน (รอบ 10 เดือน) 

 
จุดแข็ง  

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 
ข้อเสนอแนะ 
  - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท ์ 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 ามาปรับปรุง 
พัฒนาการท างาน โดยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย การศึกษา                  ดู
งาน 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 
  180x100  = 93.26 
     193 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
90 

79.47 2 93.26 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 3.2-01 ตารางข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานอธิการบดี 
กบ. 3.2-02 ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากระบบ HRM 

 
จุดแข็ง  
  ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท ์ 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 ประกอบกับต้องมีความรู้ความสามารถ ทางด้าน
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  : 
   10x 100 = 20.40 
     49 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
30 

2.94 1 20.40 2 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 3.3-01 ข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานอธิการบดีที่เข้าสอบและสอบผ่านตามเกณฑ์ 

จุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในส านักงาน 

อธิการบดี 

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 2559  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 2559 – มกราคม 2560)  เก็บรวมรวมจากผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน  
-  ครั้งที่ 2  (กุมภาพันธ์ 2560 –  มิถุนายน  2560)  เก็บรวมรวมจากผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน 

และผู้ที่ประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ 
3. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด และรายงานผล 

ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี พิจารณาผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ สอ. : 4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
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    -  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560)  จ านวนแบบสอบถามจากผู้ที่เข้ามารับ
บริการในหน่วยงาน  750  ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม 4.39  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

 - ครั้งที่ 2 รอบ 4 เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560)  จ านวนแบบสอบถามจากผู้ที่เข้า
มารับบริการในหน่วยงาน  564  ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม  4.45  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  และ 
รอบ 10 เดือน  จ านวนแบบสอบถามจากผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน  1,314  ฉบับ และจ านวนแบบสอบถาม
ของผู้ที่ประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ 546  ฉบับ  รวมเป็น 1,860  ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม 4.25  มีผล 
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
รายละเอียดสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด ดังตารางทื่  1, 2  
และ3  ตามล าดับ 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
              รอบ 6  เดือนแรก (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560) 

 
หน่วยงาน 

รอบ 6 เดือนแรก 
จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 40 4.39 ด ี
2. กองกลาง 89 4.38 ด ี
3. กองคลัง 120 4.38 ด ี
4. กองนโยบายและแผน 47 4.70 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 116 4.46 ด ี
6. กองพัฒนานักศึกษา 120 4.33 ด ี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 36 4.40 ด ี
8. กองสื่อสารองค์กร 94 4.00 ด ี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 47 4.53 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 41 4.35 ด ี

รวม 750 4.39 ด ี
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ตารางที่  2  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
        รอบ 4  เดือนหลัง (กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560) 

หน่วยงาน รอบ 4  เดือนหลัง 
จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบดี 43 4.49 ดี 
2. กองกลาง 70 4.62 ดีมาก 
3. กองคลัง 60 4.47 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 20 4.66 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 103 4.39 ดี 
6. กองพัฒนานักศึกษา 60 4.40 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 57 4.45 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 67 4.06 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 43 4.51 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 41 4.50 ดี 

รวม 564 4.45 ดี 

 

ตารางที่  3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด 
        รอบ 10  เดือน (สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2560) 

หน่วยงาน 

รอบ 10 เดือน 

 Walk in Online รวม 
จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

จ านวน 
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบด ี 83 4.49 ด ี 34 4.33 ด ี 117 4.41 ดี 
2. กองกลาง 159 4.39 ด ี 64 4.02 ด ี 223 4.21 ดี 
3. กองคลัง 180 4.41 ด ี 121 4.01 ด ี 301 4.21 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 67 4.68 ดีมาก 52 4.16 ด ี 119 4.42 ดี 
5. กองบริหารงานบุคคล 219 4.45 ด ี 164 4.14 ด ี 383 4.30 ดี 
6. กองพัฒนานักศึกษา 180 4.39 ด ี 42 3.91 ด ี 222 4.15 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ ์ 93 4.43 ด ี 9 3.44 ด ี 102 3.94 ดี 
8. กองสื่อสารองค์กร 161 4.03 ด ี 25 4.01 ด ี 186 4.02 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 90 4.51 ดีมาก 11 4.55 ดีมาก 101 4.53 ดี 
10. ส านักประกันคณุภาพ 82 4.34 ด ี 24 4.31 ด ี 106 4.33 ดี 

รวม 1,314 4.41 ดี 546 4.09 ดี 1,860 4.25 ดี 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4 
คะแนน 

4.39 4 4.25 4 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.1-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ  0581.17/2437  ลงวันที่  22  ธ.ค. 59  

เรื่อง  แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ รอบ  6  เดือนแรก (สิงหาคม 2559 – มกราคม 2560)  ปีการศึกษา 2559  

กบ. 4.1-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ  0581.17/2479  ลงวันที่  29  ธ.ค. 59  
เรื่อง  แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ  ปีการศึกษา 2559 รอบ  6  เดือน 

กบ. 4.1-03 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือนแรก  
(สิงหาคม  2559 – มกราคม  2560) 

กบ. 4.1-04 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ  0581.17/951 ลงวันที่  8 พ.ค. 59  
เรื่อง  แจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ปีการศึกษา 2559  รอบ 10  เดือน 

กบ. 4.1-05 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ  0581.17/1215  ลงวันที่  7  มิ.ย. 60  
เรื่อง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  ปีการศึกษา 2559  

จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการให้บริการ โดยให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

“บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ” 
2. บุคลากรในส านักงานอธิการบดีมีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ  

จุดที่ควรพัฒนา 

    น าผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือพัฒนาการท างานต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท ์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนันท์ธยาภรณ์  สมิตินันทน์   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 
     ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่31 มกราคม 2560 ตรวจสอบข้อร้องเรียนจาก
ช่องทางการร้องเรียนทั้งหมดแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี  ในเรื่องเก่ียวกับการละเลยหรือล่าช้าในการให้บริการ  หรือพฤติกรรมการไม่เต็มใจในการให้บริการ 
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านค าพูด สีหน้า ท่าทาง หรือกิริยา แต่อย่างใด 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 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 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 

2559  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-02 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 

2559  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-03 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/3516  ลงวันที่ 11 

สิงหาคม 2559  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-04 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 

2559  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กบ. 4.2-05 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 

2559  เรื่อง  ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 
กบ. 4.2-06 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 6 กันยายน 

2559   เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-07 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 9 กันยายน 

2559  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-08 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 

2559  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-09 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2559   เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-10 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2559 เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล    
กบ. 4.2-11 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2559  เรื่อง การร้องเรียนความเดือดร้อนอันเกิดจากการก่อสร้างอาคารใหม่
คณะครุศาสตร์ฯ  

กบ. 4.2-12 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 4 มกราคม 
2560  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทางเว้ปไซต์และทางโทรศัพท์ 

กบ. 4.2-13 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2560  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

กบ. 4.2-14 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560  เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  

กบ. 4.2-15 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 24 เมษายน 
2560  เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์ 
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กบ. 4.2-16 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1462  ลงวันที่  31  มีนาคม  2560 
เรื่อง เวียนแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการร้องเรียน  

 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้   :  นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท ์ 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 และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนจากภายใน/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 านวนหน่วยงานที่เข้า
ศึกษาดูงาน/รางวัล 

ข้อมูลที่พบ 

1. กองกลาง 0 - 
2. กองคลัง 0 - 
3. กองนโยบายและแผน 1 กนผ.ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์

พลังงานปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันท่ี 13 มกราคม

2560 

4. กองบริหารงานบุคคล 0 - 

5. กองพัฒนานักศึกษา 1 ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเข้าศึกษาดูงาน

ด้านกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 

6. กองวิเทศสัมพันธ ์ 2 1. Amasya University ประเทศสาธารณรัฐตุรกี ขอเข้าดู

งานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี 13 - 22 

มกราคม 2560 

2. The Art Institutes System of Schools – USA and 

Canada ประเทศแคนาดา เดินทางมาเจรจาความร่วมมือ

ทางวิชารและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
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หน่วยงาน จ านวนหน่วยงานที่เข้า
ศึกษาดูงาน/รางวัล 

ข้อมูลที่พบ 

7. กองสื่อสารองค์กร 0 - 
8. กองศิลปวัฒนธรรม 0 - 
9. ส านักประกันคณุภาพ 0 - 
10. ส านักงานอธิการบด ี 0 - 

รวม 4  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 
หน่วยงาน/

รางวัล 

4 
หน่วยงาน/

รางวัล 

4 4 
หน่วยงาน/

รางวัล 

4 

 
รายการหลักฐาน  

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 

   (งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี) 
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ส่วนที่ 4 

 

 
สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินของ ส านักงานอธิการบดี 
 
 

 
         ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ย   
          รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานอธิการบดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี  

ปีการศึกษา 2559 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 - 4.50 4.78 4.56 ดมีาก  
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 - 4.60 4.11 4.32 ดี  

ผลการประเมิน - ดีมาก 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 ี

- 4.89 4.30 4.78 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 - 4.89 4.30 4.78 ดีมาก  
ผลการประเมิน - ดีมาก ดี ดีมาก   
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ตารางท่ี 3-2 ตารางค านวณผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีและค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้า 
หมาย 

ปีการศึกษา 2559 

บรรลุ
เป้าหมาย 

6 เดือน (1 สค.59-31 มค.60) 10 เดือน (1 สค.59-31พค.60) 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน  3 ข้อ 3   6 ข้อ 5 
 

 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ค่าเฉลี่ย  
3.51 

31.8 
11 

ค่าเฉลี่ย  
2.89 

2.89 52.6 
11 

ค่าเฉลี่ย
4.78 

4.78  

1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง 3 คะแนน  3 ข้อ 3  
 

 5 ข้อ 5  

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน  3 ข้อ 3 
 

 5 ข้อ 5  

1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

3 ข้อ  2 ข้อ 2  3 ข้อ 3  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1    2.78   4.56  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ร้อยละ  
50 

41*100 
41 

100 5 41*100 
41 

100 5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2    5.00   5.00  

3. บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน  3 ข้อ 2  6 ข้อ 5  

3.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดี
ที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ
การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 
90 

 ร้อยละ 
79.47 

2 180*100 
193 

ร้อยละ 
93.26 

4  

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดี
ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือ
มาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

 ร้อยละ 
2.94 

1 10/100 
49 

ร้อยล
20.40 

2  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3    1.67   3.67  
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มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 

บรรลุ
เป้าหมาย 

6 เดือน (1 สค.59-31 มค.60) 10 เดือน (1 สค.59-31พค.60) 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

 

4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
การให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน  ร้อยละ 
4.39 

4 4.39+4.45 

2 
ร้อยละ
4.25 

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 

 4 
หน่วยงาน
/รางวัล 

4  4 
หน่วยงาน/
รางวัล 

4  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4    4.33   4.33  

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ    3.07   4.32  



ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง                     4 - 6                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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  4.56  อยู่ในระดับดีมาก 

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 
- 

 
 



ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง                     4 - 7                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2558 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับรับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในส านักงาน 

อธิการบดี 

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 

 - 



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก      5 - 1                        ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 
 

ส่วนที ่5 
  
 

ภาคผนวก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มทร. พระนคร  

 สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการท างาน 
                                ของบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงาน 
 

 



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก        5 - 2                                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก        5 - 3                                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก      5 - 4                       ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ปีการศึกษา 2559 

 
   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  …………. 
 

 
 
 
                                  



ส่วนที่ 5 ภาคผนวก      5 - 5                       ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   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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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก      5 - 6                       ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2559 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

        ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี   โดยมีผู้ตอบ
แบบประเมินจ านวน 150 คน จากบุคลากรส านักงานอธิการบดีทั้งหมด 202 คน คิดเป็นร้อยละ 74.26 โดยผลการ
ประเมินฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ทั้งนี้ ได้จัดท าผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. จ านวนบุคลากรและจ านวนแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 

ล าดับที่ หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากร* 

(คน) 
จ านวนผู้ประเมิน** 

(คน) (ร้อยละ) 

1 ส านักงานอธิการบดี 4 3 75.00 

2 กองกลาง 37 5 13.51 

3 กองคลัง 41 38 92.68 

4 กองนโยบายและแผน 29 28 93.33 

5 กองบริหารงานบุคคล 30 27 90.00 

6 กองพัฒนานักศึกษา 25 19 76.00 

7 กองสื่อสารองค์กร 12 10 83.33 

8 กองวิเทศสัมพันธ์ 6 5 83.33 

9 กองศิลปวัฒนธรรม 11 9 81.82 

10 ส านักประกันคุณภาพ 7 6 85.71 

รวมทั้งสิ้น 202 150 74.24 

 หมายเหตุ   *  ข้อมูลจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
      ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
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2. ตารางสรุปผลการประเมินฯ รายหน่วยงาน 

     ด้าน   
             หน่วยงาน  

ภาพรวม 
สอ. 

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

1. ด้านเจตคติ 4.08 4.25 4.15 4.16 3.99 3.91 4.13 4.00 3.98 4.53 3.96 
2. ด้านความรู้ความสามารถ 4.09 4.00 4.20 4.16 4.02 4.01 4.23 4.00 3.73 4.41 4.00 
            
3. ด้านระบบ/กลไก 
   ขั้นตอนกระบวนการ 

4.10 4.56 4.13 4.11 4.12 3.96 4.00 4.07 3.97 4.67 3.94 

4. ด้านการพัฒนาองค์กร 4.02 3.83 4.00 4.00 4.10 3.98 3.91 3.80 3.97 4.57 3.81 
5. ด้านสภาพแวดล้อม 
   และขวัญก าลังใจ 

3.78 4..00 3.97 3.79 3.91 3.66 3.52 3.87 3.77 3.98 3.78 

6. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบสารสนเทศ 

3.93 4.33 3.60 3.96 3.96 3.94 3.67 4.20 3.67 4.22 4.17 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.16 4.01 4.03 4.02 3.91 3.91 3.99 3.85 4.40 3.94 
ร้อยละ 80.00 83.20 80.20 80.60 80.40 78.20 78.20 79.80 77.00 88.00 78.00 

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

 
3. ตารางข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ควรปรับปรุงระบบบันทึกท างานล่วงเวลาให้สามารถบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ แม้จะมีกรณี
งานเร่งด่วนเข้ามา และควรปรับปรุงให้สามารถลงเวลาในการปฏิบัติงานล่วงเวลาตามความเป็นจริงได้ 
เพราะบางกรณีปฏิบัติงานเกิน 18.30 น. แต่ไม่สามารถลงเวลาได้ตามที่ปฏิบัติงานจริง 

1 

2. ควรพิจารณาคนที่มีคุณภาพและเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ มทร.พระนคร มากกว่าคนที่หวังประโยชน์
ส่วนตน 

1 

3. ควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่โดดเด่นและชัดเจน 1 
4. ผู้บังคับบัญชาบางคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาให้ด ารงต าแหน่ง ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเท่าที่ควร 
และไม่มีความรู้ด้านกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆว่าเป็นอย่างไร ท าให้ยากต่อการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา 

1 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2559 

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 2559 ส านักงานอธิการบดี 

 

หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงาน SAR ของ
ส านักงานอธิการบดี 

1 ส.ค. 59 – 31 พ.ค. 60 
(10 เดือน) 

หน่วยงานระดับกอง 

หน่วยงานที่ดูแลตัวบ่งชี้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 
2560 

หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบดี 

กองส่งรายงาน SAR ให้ส านักงานอธิการบดี 
และกรอกเข้าระบบ IQA สอ. ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ภายใน 9 มิถุนายน 
2560 

- หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีจัดท าเล่ม SAR ปี 59 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ปี58 

ภายใน 16 มิถุนายน 
2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน        
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินฯ 

เสร็จสิ้นภายใน 27 
มิถุนายน 2560 

หน่วยงานระดับกอง และส านักงาน
อธิการบดี 

น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี 

ภายใน 22 มิถุนายน 
2560 

ส านักงานอธิการบดี 
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หน่วยงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบติดตามงาน 
ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันที่ 28 - 30 
มิถุนายน 2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

หน่วยงานส่งเอกสารปรับแก้ไขหลังซ้อมตรวจ
ให้ส านักงานอธิการบดี 

ภายในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2560 

หน่วยงานระดับกองและส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดีส่งเล่มรายงาน SAR       
(ท่ีมีการปรับแก้ไข) ให้ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันที่ 14 
กรกฎาคม 2560 

ส านักงานอธิการบดี 

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันที่ 20 - 21 
กรกฎาคม 2560 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานระดับ
กอง และคณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

น าผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี 

ไม่เกิน 27 กรกฎาคม 
2560 

ส านักงานอธิการบดี 

ส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 4 สิงหาคม  
2560 

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. 

 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-1 
 

                                                                                                                                                                                                                     

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
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 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 าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
รักนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

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 
      - มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
        การศึกษา 2558 โดยมีผลการประเมินคือ รอบเดือน สิงหาคม 2559-กรกฎาคม 2560 ระดับ 
        ความพึงพอใจ ดี คะแนน 4.64 
    3. งานสภามหาวิทยาลัย 
      - มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (ระยะเวลาการเสนอเรื่องเข้าสภาฯ/   
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        การส่งวาระการประชุม/การส่งมติที่ประชุม/การรายงานการประชุม) 
    4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
      - มีการรายงานผลสถิติในการให้บริการรถราชการ/งานซ่อมบ ารุง/การซ่อมบ ารุงระบบ 
        สาธารณูปโภค) 

         A. มีการน าเสนอปัญหาและพัฒนาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
        เพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ  โดยงานที่จะน าด าเนินการรายงานผลมีมติให้ใช้ 
       กระบวนงาน 1. การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 
                       2. การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
                       3. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
                       4. การใช้รถยนต์ราชการเดินทางไปราชการ 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน โดย 
1.  งานบริหารทั่วไป บริหารจัดการงานสารบรรณและธุรการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

และถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณท่ีก าหนด และมีมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน                สาร
บรรณ และงานธุรการ สอ.(กก.)1.2.1.1-01.1, สอ.(กก.)1.2.1.1-02.1 

    2.   งานช่วยอ านวยการและประสานงาน มีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)  
การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร(กก.)1.2.1.2-02.1 

3.  งานสภามหาวิทยาลัยมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงานโดย ด าเนินการตาม 
ปฏิทินก าหนดวันด าเนินงานประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ คือ   
          3.1. แจ้งหน่วยงานส่งเรื่องเพ่ือเสนอเป็นวาระการประชุมภายใน 5 วันท าการ นับจากวันประชุมครั้ง 
               ทีผ่่านมา สอ.(กก.)1.2.1.3-02.1  

     3.2. จัดท าระเบียบวาระการประชุม และส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนประชุมอย่าง   
           น้อย 7 วัน สอ.(กก.)1.2.1.3-02.2     
     3.3. จัดส่งมติให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องภายใน 3 วันท าการ นับจากวันประชุม                       
           สอ.(กก.)1.2.1.3-02.3     
     3.4. จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองในเบื้องต้นภายใน 10 วัน      
           ท าการ สอ.(กก.)1.2.1.3-02.4 

    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 
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- ให้พนักงานขับรถส่ง ตรวจสอบรถใบ ร. 1 ทุกวัน ก่อนจะเดินทางไปราชการ และส่งให้เจ้าหน้าที่ 
   ตรวจสอบว่ามีส่วนช ารุดเบื้องต้น เพื่อรีบด าเนินการตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้น ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ 
  ก็รีบด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้รถต่อไป1.2.1.4-02.2 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ  โดย 
-   งานบริหารทั่วไป มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดย มีการรายงานผล 
    การด าเนินงานต่อที่ประชุมกองกลาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
    ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  สอ.(กก.)1.2.2-03.1,1.2.1.2-03.2 แต่บางครั้งเกิดปัญหา เมื่อได้ 
    รับเรื่องด่วนจากหน่วยงานภายนอก เนื้อความของเรื่องที่แจ้งมาคือ ให้ผู้รับผิดชอบงานด าเนินการอย่าง 
    เร่งด่วน แต่กองกลางได้รับเรื่องก็เป็นเวลากระชั้นชิด ท าให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการนี้ ด าเนินการไม่ทัน 
    ซึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินงานมากเช่น ขอให้มหาวิทยาลัยปรับลดงบประมาณโครงการฯ และขอให้ส่ง 
    ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งในวันที่รับเรื่อง เป็นวันที่ 22 หรือ 23 เมษายน 2560 ถ้าด าเนินการ 
    ตามปกติคือ น าเรื่องมาบันทึกเสนอผู้อ านวยการกอง เพ่ือพิจารณาเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาสั่งการ 
    มอบผู้รับผิดชอบ แล้วกลับมาให้กองกลางแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบงานนั้น ผู้ที่รับผิดชอบงาน/โครงการนี้ จะ 
    ด าเนินการไม่ทัน 

- งานช่วยอ านวยการ มีการทบทวน/ประเมิน โดยทบทวน/ ประเมินผลการด าเนินการจัดงานพระราชทาน 
        ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 และผลการประเมินการด าเนินการจัดงานพิธีพระราชทาน 
        ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
        ปรากฏว่ามีการพัฒนางานที่ดีข้ีน โดยเปรียบเทียบจาก 

 การด าเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557 
        บัณฑิต มทร.พระนคร รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 กันยายน 2559) ตามค าสั่งที่ 494/2559  
        ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (สอ.(กก.)1.2.1.2-02.2) 

 การด าเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558 
        (บัณฑิต มทร.พระนคร รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 มีนาคม 2560) ตามค าสั่งที่ 46/2560  
        ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 (สอ.(กก.) 1.2.1.2-02.3) 
               มีการจัดท าแบบประเมินผล ดังนี้ 

- แบบประเมินผลการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557 ของบัณฑิต
และคณะกรรมการ มีการแจกแบบประเมิน จ านวน 3,189 ฉบับ (สอ.(กก.)1.2.1.3-03.1 

- แบบประเมินผลการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558 ของ 
บัณฑิตและคณะกรรมการมีการแจกแบบประเมิน จ านวน 2,682 ฉบับ(สอ.(กก.)1.2.1.3-03.1.1) 
       ผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2557 (บัณฑิต มทร.พระนคร รับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 กันยายน 2559) ซึ่งประเมินโดย 
บัณฑิต และคณะกรรมการ อยู่ในระดับมาก สรุปผลการด าเนินการดังนี้(สอ.กก.)1.2.1.3-03.2) 
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                              ประเภท ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าประเมิน 
1. ผลจากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
  การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  ของบัณฑิต 

4.19 83.80   มาก 

2.ผลจากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
  การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  ของคณะกรรมการ 

4.04 80.80   มาก 

 
       มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ   ควรมีจุดบริการน้ าดื่มที่เพียงพอ และควรมีอาหารอิสลาม        

- งานสภามหาวิทยาลัย มีการทบทวน/ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฎิทินการประชุมที่ก าหนดไว้ 
4 ขั้นตอน ได้ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ร้อยละ 100  แตพบปัญหาในเรื่องเอกสาร เช่น รายงานการประชุม 
มีการพิมพ์ผิดบ้างในบางครั้ง(สอ.(กก.) 1.2.1.3-01) 

- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
1. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และมีการจัดเก็บข้อมูล 

สถิติการใช้ห้องประชุม งานขอใช้รถราชการ งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค งาน
ทะเบียนยานพาหนะ รถราชการเกิดอุบัติเหตุ การขอมีบัตรเข้า-ออก สถานที่ราชการ(1.2.1.4-03.1) 
เสนอผู้อ านวยการกองกลางทราบ 

2. ถ้าเป็นรถราชการเกิดอุบัติเหตุต้องรีบด าเนินการซ่อมโดยด่วน เพ่ือจะได้มีรถให้ใช้เพียงพอต่อการใช้
งานเมื่อพนักงานขับรถตรวจสภาพรถยนต์ประจ าวันก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และมีปัญหาให้รายงาน
ต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เพ่ือให้ด าเนินการเปลี่ยนรถราชการคันอ่ืน พร้อม
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

3. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะได้มีการประชุมร่วมกัน (1.2.1.4-03.2) และสรุปประเด็นให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนางานชิ้นต่อไปคือการใช้รถเดินทางไปราชการ และที่ส าคัญ เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ
ต้องรีบด าเนินการแก้ไขในเบื้องต้น และรีบด าเนินการขออนุมัติน ารถเข้าซ่อมศูนย์บริการต่อไป 
(1.2.1.4-03.3) 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
ทุกงานในสังกัดกองกลางประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานช่วยอ านวยการและ 

ประสานงาน และงานพัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ น าผลจากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริ
การไปปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป โดย ทุกงานสรุปผลการประเมิน ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน
ของแต่ละงาน เข้าท่ีประชุมกองกลาง เพ่ือรายงานให้ผู้อ านวยการและบุคลากรกองกลางรับทราบ และมีการ



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-6 
 

                                                                                                                                                                                                                     

วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการ และบุคลากรกองกลาง เพื่อก าหนดในส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการของทุก ๆ งาน ในสังกัดกองกลาง ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอ.(กก.)1.2.1-04.1 

- งานบริหารทั่วไป  มีการปรับปรุงแก้ไขด้วยการพิจารณาว่าเอกสารที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ 
มหาวิทยาลัย/ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน กระชั้นชิดมาก(ก าหนดวันส่ง) เช่น 
ขอให้มหาวิทยาลัยปรับลดงบประมาณโครงการฯ และขอให้ส่งภายในวันที่.....(เหลือเวลา 1 วัน) 
ในกรณีนี้ งานบริหารทั่วไปแก้ไขโดย น าเรื่องที่รับแล้วมาสรุปเสนอผู้อ านวยการกองกลาง อย่างละเอียด
ว่า เรื่องนี้ หน่วยงานใด/ผู้ใด เป็นผู้รับมอบหมายให้ด าเนินการอยู่ เพื่อให้ผู้อ านวยการกองกลางพิจารณา
เสนอผู้บริหารระดับสูงสั่งการ เพื่อมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป  และในขั้นตอนที่ผู้อ านวยการ
กองกลางสรุปเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูงเสร็จแล้ว ตามปกติขั้นตอนต่อไปคือน าเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ แต่ในกรณนีี้ งานบริหารทั่วไปจะรีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ทราบก่อนเพื่อ
ด าเนินการได้ทันตามเวลา(มีการแจ้งได้หลายวิธี เช่นถ่ายส าเนาให้ก่อน ,  e-doc แจ้งกอ่น ฯลฯ) 
และเม่ือผู้บริหารสั่งการแล้ว งานบริหารทั่วไปจะส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบ ตามกระบวนการ 

- งานช่วยอ านวยการฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค และน าไปเป็น
แนวทางในการจัดงานครั้งต่อไป (สอ.(กก.)1.2.1.3-04.1) โดย 

-  ได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557 และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนขึ้น แลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของ
คณะกรรมการแต่ละชุดแบ่งงานอย่างเป็นระบบมากข้ึน (สอ.(กก.)1.2.1.3-04.2) 
-  ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้เชิญ
ผู้บริหารระดับสูง คืออธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมด้วย 
ซึ่งจากการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ไม่ได้
เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ท าให้ขาดการสั่งการจากผู้บริหารโดยตรง ส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ(สอ.(กก.)1.2.1.3-
04.3)  

- งานสภามหาวิทยาลัย มีการปรับปรุง/พัฒนา โดยการเพ่ิมผู้ตรวจรายงานการประชุม แต่เดิมใช้ผู้ตรวจ
เพียง 3 คน ก็เพิ่มผู้ตรวจเป็น 4 คน และเพิ่มจ านวนรอบของการตรวจ จากตรวจเพียงรอบเดียวก็
ด าเนินการเพิ่มรอบตรวจเป็น 2 รอบ รวมถึงมีการตั้งเกณฑ์ในความผิดพลาดของรายงานการประชุม
จากเดิมท่ีไม่เคยมีการตั้งเกณฑ์เลย ก็มีการด าเนินการตั้งเกณฑ์ (ผิดพลาดไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง) 

- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงได้ประชุมหาแนวทางการปฏิบัติดี และได้มีการปรับปรุงข้ันตอน
การท างานดังนี้ 
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     มีการด าเนินการจัดท าแผนการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการว่าอยู่ในสภาพมั่นคง 
แข็งแรงและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่ต้องนั่งไปกับรถ โดยมีการจัดท าแผนเช็คและก ากับติดตามให้ด าเนินการ
ตรวจเช็คตามระยะการใช้งานดังนี้ 

1.   รถยนต์ที่วิ่งครบระยะทาง 10,000 กม. จะมีการตรวจเช็คเข้าศูนย์ซ่อมบ ารุง 
2. รถยนต์ที่วิ่งระยะทางน้อยกว่า 10,000 กม. หรือจะมีการตรวจเช็คตามลักษณะการใช้

งานตามระยะเวลา ทุก ๆ 6 เดือน 
รถยนต์ที่ใช้ในราชการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 คัน ประกอบด้วยรถส่วนกลาง จ านวน 
13 คัน และรถประจ าต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 1 คัน 
และมหาวิทยาลัยมีนโยบาย ถ้ามีการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ที่ระยะทาง
เกิน 300 กม. ให้ด าเนินการจ้างเหมาบริการรถบัส 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- งานบริหารทั่วไป มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน คือ หนังสือที่ส่งมาจากภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากเรื่องมาถึง
มหาวิทยาลัยในเวลา อันกระชั้นชิด เมื่องานบริหารทั่วไปได้ใช้วิธีส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบก่อน
เพ่ือรีบด าเนินการ ส่วนเอกสารต้นฉบับก็เสนอตามกระบวนการ เมื่อผู้บริหารสั่งการแล้ว ก็ด าเนินการส่ง
เรื่องท่ีมีการสั่งการที่สมบูรณ์ให้ผู้รับผิดชอบต่อไป ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวก็ได้ผลดีขึ้น วัดได้จาก
การที่กองกลางไม่ได้รับโทรศัพท์ท้วงติงจากผู้รับหนังสือการขอข้อมูลด่วน ว่ารับเรื่องล่าช้าท างานไม่ทัน 

- งานช่วยอ านวยการฯ มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน คือ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประเมินโดยบัณฑิต อยู่ในระดับมาก และประเมินโดยคณะกรรมการ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัญหาจุดบริการในเรื่องน้ าดื่มที่ไม่เพียงพอและอาหารอิสลาม ไม่พบปัญหาและ
อุปสรรค และสรุปผลการด าเนินการ ดังนี้(สอ.(กก.)1.2.1.3-05.1) 

 
                    ประเภท ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าประเมิน 
1.ผลจากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการ 
  ศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของ 
  บัณฑิต 

4.42 88.40 มาก 

2.ผลจากการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการ 
  ศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของ 
  คณะกรรมการ 

4.60 92.00 มากที่สุด 
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- งานสภามหาวิทยาลัย  มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ ความผิดพลาดใน
รายงานการประชุมลดลง สามารถดูได้จากการเปรียบเทียบรอบการประเมินปีการศึกษา 2558 และ รอบ
การประเมินปีการศึกษา 2559 ดังตารางด้านล่างนี้ 

รอบการประเมิน              จ านวนความผิดพลาดในรายงานการประชุม 
1 ส.ค.58-31 ก.ค.59 ผิดพลาด 3 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 25 
1 ส.ค.59-31 พ.ค.60 ผิดพลาด 1 ครั้ง ในรอบ 10 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 10 

 
-  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในปีการศึกษา 2559 งานอาคารสถานที่ฯ ได้มีการด าเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาในการด าเนินการซ่อมรถราชการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการ
ขับข่ี ดังนี้ 
1.   กองกลางรับผิดชอบรถราชการ 
2.  ได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในรถส่วนกลาง ประเภทรถตู้ จ านวน 4 คัน 

        3.  ได้ด าเนินการติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 14 คัน เพื่อให้สามารถ 
             บันทึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการขับรถของพนักงานขับ 
             ให้มีความระมัดระวังในการขับรถ 

4. หากมีการเดินทางไปราชการในสถานที่ไกลจากมหาวิทยาลัยฯ จะใช้ระบบจ้างเหมาบริการรถบัส 
เนื่องจากเกิดความคุ้มค่ามากกว่าการใช้รถส่วนกลาง 

5. มีการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์อย่างเคร่งครัด เพ่ือประกอบในการท าสัญญา
จ้างต่อไป(1.2.1.4-05.1) 

6. ในปีงบประมาณ 1 ปี เว้น 1ปี จะมีการขออนุมัติโครงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้
พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจในการให้บริการ 

 
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 

2 2 5 5 
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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.)1.2.1.2-02.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานช่วยอ านวยการฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.2-02.2 ค าสั่ง มทรพ.ที่ 494/2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
สอ.(กก.)1.2.1.2-02.3 ค าสั่ง มทรพ. ที่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 
สอ.(กก.)1.2.1.2-03.1 แบบประเมินความพึงพอใจของงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 

สอ.(กก.)1.2.1.2-
03.1.1 

แบบประเมินความพึงพอใจของงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 

สอ.(กก.)1.2.1.2-03.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 
สอ.(กก.)1.2.1.2-04.1 ความพึงพอใจผู้รับบริการจากงานช่วยอ านวยการฯ(ข้อเสนอแนะ) 
สอ.(กก.)1.2.1.2-05.1 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 

 
สอ.(กก.)1.2.1.3-01.1 

แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 และการมอบหมายงานสู่บุคลากร        
(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) 
สอ.(กก.)1.2.1.3-02.4 หนังสือส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย(งานสภาฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-01.1 แผนการปฏิบัติงานงานอาคารสถานที่ฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-02.1 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานอาคารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-03.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ(งานอาคารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-03.2 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ(งานอาคารฯ) 
สอ.(กก.)1.2.1.4-03.3 แบบส ารวจความต้องการใช้สติกเกอร์ เพื่อท าฐานข้อมูลรถบุคลากรในสังกัด             

มทร.พระนคร 
สอ.(กก.)1.2.1.4-05.1 หลักฐานใบขับข่ีที่ไม่หมดอายุของพนักงานขับรถยนต์ 
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จุดแข็ง 
 - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
ข้อเสนอแนะ 

- 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :        นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6011 
       (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :     นางกชพร  เชิดชูพงษ์           โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6913 
                                    (งานบริหารทั่วไป) 
   นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6918 
                            (งานช่วยอ านวยการและประสานงาน) 
                  นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6915 
            (งานสภามหาวิทยาลัย) 
               นางทิวาวรรณ นามจันทร์  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6013  
                              (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2 :  คุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ 
   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 กองคลังมีภารกิจหลักที่รับผิดชอบ 3 ด้านได้แก่  ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ซึ่งต้องด าเนินการให้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มติ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง  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 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

จากการเข้าตรวจของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหว่างวันที่ 
1 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559  ผลการตรวจสอบมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. งานการเงิน/งานบัญชี  
ข้อทักท้วง 3 ข้อ คือ งานการเงิน 2 ข้อ งานบัญชี 1 ข้อ เป็นข้อตรวจพบของ ตสน.      ที่ 7.2 

เงินทดรองราชการ 
1.1 ข้อทักท้วง 7.2.1 งานการเงิน 

 ข้อตรวจพบ   ลูกหนี้เงินยืมที่ส่งใช้แล้วแต่เกินก าหนด ๒ ราย จ านวนเงิน ๙๒๘,๓๔๒ บาท  
 ค าชี้แจง  เจ้าหน้าที่กองคลังได้ติดตามทวงถามด้วยวาจา  โดยไม่ได้ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร 
          ๑.๒ ข้อทักท้วง 7.2.2 งานบัญชี 
 ข้อตรวจพบ    ใบส าคัญคู่จ่ายที่ได้รับการส่งชดใช้แล้ว แต่ยังไม่สามารถตั้งเบิกได้  เกิน ๑ เดือน  จ านวน 
๑๓ รายการ  เป็นเงิน ๕๑๗,๒๑๖.๕๙ บาท เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายบางรายการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
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เจ้าหน้าที่ของกองคลังได้แจ้งให้ผู้ยืมเงินมาแก้ไขเอกสารด้วยวาจา โดยไม่ได้จัดท าหนังสือแจ้งผู้ยืมเงินและไม่ได้
ติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง   
 ค าชี้แจง        จากกรณีดังกล่าวข้างต้น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้มีการประชุมชี้แจง
เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 แล้ว   
ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปัจจุบันได้ท าหนังสือติดตาม
เร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมก าหนดระยะเวลาการส่งใช้คืนภายใน ๑๕ วัน แจ้งผู้ยืมและหัวหน้าหน่วยงานของ
ผู้ยืม เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการติดตามเร่งรัดแล้ว และได้แจ้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
            ๑.๓ ข้อทักท้วง 7.2.3 งานการเงิน   
 ข้อตรวจพบ    การยืมเงินเพ่ือทดรองจ่ายเป็นเงินสด  ตามฎีกาที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
งบรายจ่ายอ่ืน  คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติวันอาภากรร าลึก “๑๙ ธันวาคม” จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน  ๖๗,๖๕๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าสัญญายืมเงินทั้งจ านวน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ  โดยมีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกตกแต่งสถานที่  จ านวน ๕๗,๐๐๐ บาท  ผู้รับผิดชอบได้ขออนุมัติ
คณบดีด าเนินการจัดจ้างด้วยการจ่ายเงินสดแทนการจัดจ้างด้วยเงินเชื่อ โดยให้เหตุผลว่าเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา
และราคาถูกกว่าตามท้องตลาด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองคลังได้ทักท้วงคณะฯ ในกรณีดังกล่าวแล้ว  
 ค าชี้แจง        ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ก าชับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด  และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ  ให้ท าหนังสือขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยฯ โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

2. งานพัสดุ  
ข้อทักท้วง 1 ข้อ เป็นข้อตรวจพบของ ตสน. ที่ 7.3 การค านวณค่างานเพ่ิม/ลดของ 

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
    ข้อตรวจพบ    มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กจากรัฐบาล  

โดยให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เป็นงานปรับปรุงห้อง  จ านวน        ๒ รายการ  เมื่อมี
การส่งมอบงานคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ได้ค านวณค่างานเพ่ิม/ลด  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาการเรียกคืนหรือจ่ายเพิ่มให้กับผู้รับจ้าง  

ค าชี้แจง        ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้ง  โดยให้มีการตรวจสอบค่างานเพ่ิม/ลด ของทุกสัญญาที่เป็นงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และให้มีการติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค านวณค่างานเพ่ิม/ลด (ค่า K) 
ทุกครั้งหลังจากได้รับดัชนีราคาประกอบการค านวณค่า K ของงานที่ส่งมอบ 

3. งานเบิกจ่าย  
ข้อทักท้วง 1 ข้อ เป็นข้อตรวจพบของ ตสน. ที่ 7.4 โครงการบริการสังคม 

 ข้อตรวจพบ       โครงการบริการสังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับจ้างเป็นที่
ปรึกษาให้กับ สพฐ.วงเงิน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๗  และสพฐ. ได้คืนเงินประกันผลงานเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว แต่ผู้รับผิดชอบ                ยังไม่ได้
จัดท างบการเงินเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
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ค าชี้แจง          ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้เร่งจัดท างบการเงินโดยเร็ว 
และได้มีการประสานงานหารือร่วมกันกับส านักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือซ้อมความเข้าใจในการจัดท ารายงานงบ
การเงินกรณีที่โครงการมีการส่งมอบงานแล้ว แต่รอเงินประกันผลงานซึ่งต้องมีระยะเวลา  ๑ - ๒ ปี 

4. งานบริหารทรัพย์สิน 
ข้อทักท้วง 2 ข้อ เป็นข้อตรวจพบของ ตสน. ที่ 7.5 รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน 

๔.๑ อัตราค่าเช่าห้องประชุมต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดในประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
ข้อตรวจพบ    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ให้บริษัทศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐานเชื่อมอุตสาหกรรม จ ากัด เช่า

ห้องประชุมเฟืองเงิน โดยเก็บเงินค่าเช่าน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ วันละ ๕๐๐ บาท จ านวน     ๑๔ วัน  คิดเป็นเงิน
จ านวน  ๗,๐๐๐ บาท  โดยไม่มีหนังสือการได้รับการลดหรือยกเว้นค่าเช่าทรัพย์สินจากอธิการบดี  

ค าชี้แจง        ในการนี้  กองคลังได้แจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทราบและด าเนินการต่อไปแล้ว ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการท าหนังสือขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ 

๔.๒  การน ารายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเข้าฝากธนาคารผิดบัญชี 
 ข้อตรวจพบ 

 ๔.๒.๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้สมาคมชาวเทเวศร์เช่าห้องประชุม D-Hall จ านวนเงิน 
๓,๖๐๐ บาท  น าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่  ๘๘๐-๗๐๐๙๑๙-๙  (เงินรายได้)   ซึ่งน าฝากเข้าผิดบัญชี 
ที่ถูกจะต้องน าฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่  ๘๘๐-๗๑๗๕๖๗-๗ (รายได้บริหารทรัพย์สิน) 

๔.๒.๒ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ได้โอนเงินค่าเช่าพ้ืนที่ตั้งตู้ ATM เดือนมีนาคม 
๒๕๕๙  จ านวนเงิน ๕,๐๕๐ บาท  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ค่าเช่าพ้ืนที่ตั้งตู้ ATM     จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙   จ านวน        ๘๐๐ บาท 
๓. ค่าท าความสะอาดประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙   จ านวน              ๒๕๐  บาท 
    รวม             ๕,๐๕๐ บาท 

โดยโอนเข้าบัญชีรายได้บริหารทรัพย์สินของธนาคารกรุงเทพ เลขที่  ๘๘๐-๗๑๗๕๖๗-๗ ทั้งจ านวน ที่ถูกจะต้องโอนค่าเช่าพ้ืน
ที่ต้ังตู้ ATM เข้าบัญชีรายได้บริหารทรัพย์สิน จ านวน  ๔,๐๐๐ บาท และโอนค่าไฟฟ้า ค่าท าความสะอาด เข้าบัญชีเงินรายได้
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๕๐   บาท 

ค าชี้แจง         กองคลังได้ตรวจสอบทั้ง ๒ รายการข้างต้นและด าเนินการปรับปรุงเงินฝากธนาคารตาม
ประเภทของรายได้ประเภทนั้น ๆ ท าให้ยอดเงินฝากธนาคารมีความถูกต้อง  ตามประเภทของรายได้เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าตรวจ  อยู่ระหว่างการสอบยันยอดระหว่างกัน   จึงไม่สามารถปรับปรุงยอด
ได้ทัน  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบ ยันยอด เงินรายรับแต่ละ
ประเภทกับธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน และให้เป็นปัจจุบัน                   ในแต่ละไตรมาส                        
 
จากการตรวจสอบพบข้อทักท้วงจากส านักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 
1.  งานการเงิน  พบข้อทักท้วง   จ านวน 2 ข้อ  ( ข้อ 7.2.1 และ 7.2.3 ) 
2.  งานบัญช ี  พบข้อทักท้วง   จ านวน 1 ข้อ  ( ข้อ 7.2.2 ) 
3.  งานพัสดุ  พบข้อทักท้วง   จ านวน 1 ข้อ  ( ข้อ 7.3 ) 
4.  งานเบิกจ่าย  พบข้อทักท้วง   จ านวน 1 ข้อ  ( ข้อ 7.4 ) 
5.  งานบริหารทรัพย์สิน พบข้อทักท้วง   จ านวน 2 ข้อ  ( ข้อ 7.5 ) 
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สูตรการค านวณค่าคะแนน 
 
คะแนนที่ได้ =         ผลรวมของผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแต่ละงาน 

   จ านวนงานหลัก 5 งาน (งานการเงิน , งานบัญชี , งานพัสดุ , งานเบิกจ่าย ,งานบริหารทรัพย์สิน) 

หน่วยงานย่อย จ านวนข้อทักท้วง 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อทักท้วง 

1. งานการเงิน 2 ข้อ 3 7.2.1 , 7.2.3 

2. งานบัญชี 1 ข้อ 4 7.2.2 

3. งานพัสดุ 1 ข้อ 4 7.3 

4. งานเบิกจ่าย 1 ข้อ 4 7.4 

5. งานบริหารทรัพย์สิน 2 ข้อ 3 7.5 

รวม 6 ข้อ 18  

คะแนนเฉลี่ย 18/5 = 3.60คะแนน  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

2 ข้อ 
คะแนน 

3.60 3.60 3.60 3.60 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค 1.2.2-01 หนังสือส านักงานตรวจสอบภายใน ที่ ศธ 0581.22/4044 ลงวันที่ 

12 กันยายน 2559  แจ้งผลการตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ 
กค 1.2.2-02 หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1052 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  

รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
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จุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ 

- 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  นางสุมิตรา  สมประสงค์  โทร. 0 2282 3846 
               นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน หัวหน้างาน   โทร. 0 2282 3846 
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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 

ผลการด าเนินงาน  : ในปีการศึกษา 2559 

 ในปีการศึกษา  2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2559 – 31  พฤษภาคม  2560 มีข้อบังคับ ระเบียบ  และ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวนทั้งหมด  15  ฉบับ  ดังนี้ 

 1.  ข้อบังคับ จ านวน  8  ฉบับ ดังนี้ 
      1.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 
การสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  20 กันยายน  2559 
  
 1.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  20  กันยายน  2559 
   1.3   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ลงวันที่  20 กันยายน  2559 
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   1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่ง
และการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 
   1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 
   1.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  
พฤศจิกายน  2559 
   1.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 
   1.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
(ฉบับที่  2)  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 
 2. ระเบียบ  จ านวน  2  ฉบับ  ดังนี้ 
  2.1   ระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่  29  กันยายน  2559 
  2.2   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  
พฤศจิกายน  2559 
 3. ประกาศ  จ านวน  5  ฉบับ  ดังนี้ 
 3.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับที่  7/2559   
เรื่อง  การจ่ายเงินอุดหนุนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
ลงวันที่  30  กันยายน  2559 
  3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า  
พ.ศ. 2559  ลงวันที่  13  ตุลาคม 2559 
 3.3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558  แก่ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2559 
  3.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ฉบับที่ 3/2560 เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน
มหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ลงวันที่ 23  มีนาคม 2560 
  3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการลา การอนุญาตการลา
และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่  8 มีนาคม 2560 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

6 เดือน 
(1 สค. 58-31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 58-31 สค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย  
5 เรื่อง 14 5 15 5 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.1.2.3-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 

การสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  20 กันยายน  2559 
กบ.1.2.3-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ประจ ามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  20  กันยายน  2559 
กบ.1.2.3-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ลงวันที่  20 กันยายน  2559 
กบ.1.2.3-04 ระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่  29  กันยายน  2559 
กบ.1.2.3-05 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับที่  7/2559   

เรื่อง  การจ่ายเงินอุดหนุนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
ลงวันที่  30  กันยายน  2559 

กบ.1.2.3-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า  
พ.ศ. 2559  ลงวันที่  13  ตุลาคม 2559 

กบ.1.2.3-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่ง
และการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 

กบ.1.2.3-08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 

กบ.1.2.3-09 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  
พฤศจิกายน  2559 

กบ.1.2.3-10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 

กบ.1.2.3-11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
(ฉบับที่  2)  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2559 
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กบ.1.2.3-12 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  2  
พฤศจิกายน  2559 

กบ.1.2.3-13 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558  แก่ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า  ลงวันที่  2
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

กบ.1.2.3-14 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  ฉบับที่ 3/2560 เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ลงวันที่ 23  มีนาคม 2560 

กบ.1.2.3-15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการลา การอนุญาตการลา
และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่  8 มีนาคม 2560 

 
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 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-20 
 

                                                                                                                                                                                                                     

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 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  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 าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

   มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/
ประเมิน
กระบวนการ* 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนา
ที่ดีข้ึนอย่าง
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
กองนโยบายและแผน มีการวางระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน โดยแบ่งส่วนงานภายในกองนโยบายและแผน เป็น 6 กลุ่มงาน (กนผ.1.2.4-1-01) ประกอบด้วย  
1)  งานบริหารทั่วไป  
2)  งานนโยบายและยุทธศาสตร์  
3)  งานวิเคราะห์งบประมาณ  
4)  งานติดตามและประเมินผล  
5)  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
6)  งานออกแบบก่อสร้าง  

 โดยทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานด้านงานวางแผน วิเคราะห์ วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์ นโยบาย แผนงาน โครงการ เพ่ือสนับสนุนการก าหนดทิศทาง /การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ร่วมกัน
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กนผ.1.2.4-1-02) ตามท่ี
ประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 (กนผ.1.2.4-1-03) 
 ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน มีการจัดท าค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและ
แผน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (กนผ.
1.2.4-1-03) 
 ค าสั่งกองนโยบายและแผน 
 1) ค าสั่งกองนโยบายและแผน ที่ 005/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้
บุคลากรไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 2) ค าสั่งกองนโยบายและแผน ที่ 001/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560 
 3) ค าสั่งกองนโยบายและแผน ที่ 002/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
 4) ค าสั่งกองนโยบายและแผน ที่ 003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส  
สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2149/2560 เรื่อง แต่งตั้งให้
ข้าราชการรักษาราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 2) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  1343/2558 เรื่อง  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 3) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  2141/2559 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 4) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  352/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 5) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  353/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 6) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  354/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการด้าน
สังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สั่ง ณ วันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ. 2560 
 7) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  355/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 8) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  356/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 9) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2560 
 10) ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  360/2560  เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  
จากการที่ กองนโยบายบายและแผน ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กนผ.1.2.4-1-02) ตามท่ีประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 
ตุลาคม 2559 (กนผ.1.2.4-1-03) นั้น ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกองนโยบาย
และแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 8 เดือน สามารถบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน ร้อยละ 
64.10 (แผน 78 งาน/ผล 50 งาน) (กนผ.1.2.4-2-01)  
 ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ด าเนินการจัดโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2560 แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7) 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ไชยเชษฐ์รีสอร์ท จังหวัดตราด (กนผ.1.2.4-2-03) 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
จากรอบปีที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของ

กองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในที่ประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 (กนผ.1.2.4-1-03) ได้มีการเสนอเกี่ยวกับพัฒนาฐานข้อมูลของกอง เพ่ือให้ข้อมูล
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สืบค้นข้อมูลได้ง่ายสามารถเรียกใช้ได้ทันเวลา ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ าซ้อน และรองรับ
การท างานร่วมกันส าหรับการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบและมอบหมายให้กลุ่มงาน
รับผิดชอบการพัฒนาฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ฐาน 
ดังนี้ 

 

กลุ่มงาน ฐานข้อมูลที่พัฒนา 
1. งานบริหารทั่วไป ฐานข้อมูลพัสดุของกองนโยบายและแผน 
2. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลงานบริหารความเสี่ยง 
3. งานวิเคราะห์งบประมาณ ฐานข้อมูลคู่มือการเสนอของบประมาณ 
4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ฐานข้อมูลรายงานสถิติการศึกษา 
5. งานติดตามและประเมินผล ฐานข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 
6. งานออกแบบก่อสร้าง ฐานข้อมูลแบบรูปรายการออกแบบก่อสร้าง  
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4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
 โดยผู้รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลของทุกกลุ่มงาน ร่วมกันพิจารณาขอบเขต และขั้นตอนของ

ฐานข้อมูลที่ต้องการจัดท า เพ่ือให้การจัดท าฐานข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถก ากับติดตามการ
ด าเนินการได้ชัดเจน ซึ่งก าหนดขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลของกองนโยบายและแผน ในที่ประชุมกองนโยบาย
และแผน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 (กนผ.1.2.4-1-03) ดังนี้ 
  

ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ต.ค
. 5

9 

พ.
ย. 

59
 

ธ.ค
. 5

9 

ม.
ค. 

60
 

ก.พ
. 6

0 

มี.
ค. 

60
 

เม
.ย.

 6
0 

พ.
ค. 

60
 

มิ.
ย. 

60
 

ก.ค
. 6

0 

ส.ค
. 6

0 

ก.ย
. 6

0 

๑.  ก าหนดหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะจัดท า
เป็นฐานข้อมูล 

            

๒.  รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

            

๓. ท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล             
๔.  อัพโหลดฐานข้อมูลเข้าแหล่งเก็บข้อมูล

ส่วนกลาง 
            

๕. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่อง 

            

๖. อัพโหลดฐานข้อมูลเข้าแหล่งเก็บข้อมูล
ออนไลน์เพื่อเป็นฐานข้อมูลส ารอง 

            

 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
โดย ทุกกลุ่มงานได้จัดท าฐานข้อมูลตามแผนการด าเนินการที่ก าหนด ซึ่งมีการรายงานความก้าวหน้า

และผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ดังนี้ 
 - การประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (กนผ.
1.2.4-5-01) โดยทุกกลุ่มงานด าเนินการถึงขั้นตอนที่ 3 คือ การจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล พร้อมทั้ง
ท าการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ตามฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1สค 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1สค. 59-31 พค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 ข้อ 3 
 

3 5 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.1.2.4-1-01 ระบบและกลไกการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน 
กนผ.1.2.4-1-02 แผนปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กนผ.1.2.4-1-03 รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 
กนผ.1.2.4-1-04 ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
กนผ.1.2.4-2-01 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 รอบ 8 เดือน 
กนผ.1.2.4-2-02 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7) 
กนผ.1.2.4-5-01 รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
กนผ.1.2.4-5-02 แหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Share Center Computer) และแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ 

(Cloud Storage) 

 

จุดแข็ง  
บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรมีความรับผิดชอบสามารถด าเนินตามแผนงานที่ก าหนด 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
จัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว โทร  0-2265-3777 ต่อ 6084 
  หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.2.5: การให้บริการนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้

ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนการศึกษา  การบริการจัดหา
งาน 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/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
- กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
         กองพัฒนานักศึกษา มีระบบกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการ PDCA มาก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่เหมาะสมกับภาระกิจของหน่วยงานทุกภาระ
งานซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบกลไกในการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และระบบกลไกด้านการ
ให้บริการนักศึกษา 

ระบบกลไกการด าเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (สอ.กพศ.1.2.5-1-01)และจัดประชุม

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (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 2559 (สอ.กพศ.1.2.5-1-04) ,ด าเนินงานตาม
แผน,สรุปประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนและ 12 เดือนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
          
 

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

 

จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อหารือแนวทางด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/มอบหมายงาน 

 

มีการก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน/ประเมินผล
การปฏิบัติงาน/ให้ข้อเสนอแนะ/มอบหมายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน(ผู้บริหาร/คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนนิงาน  
        การให้บริการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจน

ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริการให้นักศึกษา เป็นภาระงานของกลุ่มงานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ และกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานการ
ให้บริการนักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (สอ.กพศ.1.2.5-2-01)  
             1. การขอรับบริการที่กลุ่มงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ 
ดังนี้ 

1.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
1.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอ ผ่อนผัน  

การขอผ่อนผันการฝึกภาคสนาม ฯลฯ  
1.1.2 การให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุ 
1.1.3 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพอนามัย

ของนักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ 
1.1.4 การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา 

1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี้ 
1.2.1 การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ แหล่งงาน 
1.2.2 การศึกษาต่อ 
1.2.3 การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิต 

1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
1.3.1 ให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 

ชมรม การเบิกจ่าย-คืนเงิน 
2. การขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่กองพัฒนานักศึกษาจัดไว้ให้บริการ เช่น เว็บไชด์กองพัฒนา

นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th  หรือทางโทรศัพท์  กองพัฒนานักศึกษามีบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ห ล า ย ช่ อ ง ท า ง  เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ช ด์ ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า Facebook 
www.facebook.com/dsd.rmutp โทรศัพท์สายด่วนให้ค าปรึกษา นักศึกษาสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ที่ 
http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการนักศึกษา (สอ.กพศ.
1.2.5-2-02) ดังนี้ 

http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
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2.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการขอผ่อนผันทหาร  ด้าน
กองทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ., กรอ.) ด้านการประกันอุบัติเหตุ   
การรักษาสุขภาพอนามัย งานศิษย์เก่า มีผลการด าเนินงานดังนี้  
งานบริการทุนการศึกษา 
ทุน กยศ. ได้รับจัดสรร      
ระดับ ปวช.   จ านวน  40  ราย  เป็นเงิน   1,216,000  บาท 
ระดับ ป.ตรี   จ านวน 530   ราย  เป็นเงิน 24,752,590  บาท 

รวมทั้งสิ้น   570   ราย เป็นเงิน   25,968,590  บาท 
ทุนการศึกษา มทร.พระนคร      
ทุนการศึกษา กองทุนพัฒนานักศึกษา จ านวน  89  ทุน  เป็นเงิน   1,020,200  บาท 
ทุนการศึกษาพระราชทาน   จ านวน  34  ทุน  เป็นเงิน   1,292,000  บาท 
ทุนการศึกษามูลนิธิ   จ านวน  19  ทุน  เป็นเงิน     386,000  บาท 
ทุนการศึกษาที่คณะจัดสรร  จ านวน 142  ทุน  เป็นเงิน   1,187,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น   284   ราย เป็นเงิน   3,885,200  บาท 
งานบริการวิชาทหาร 
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารฯ    จ านวน  496  คน       
งานบริการสุขภาพนักศึกษา 
การปฐมพยาบาล       จ านวน    9,171    คน       
การประกันภัยอุบัติเหตุ     จ านวน  11,894    คน   
การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่   จ านวน    3,508    คน  14  ทุน   
 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ศิษย์เก่าดีเด่น        จ านวน  8  คน       
โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ   
หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย โปรแกรม  
Adobe Illustrator CC     จ านวน  1  โครงการ   
               2.2 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น เมื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่องการเรียน 
การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว ส่วนตัว และสังคม โดยการรับฟัง การสนับสนุนให้ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา การ
ให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ขอรับค าปรึกษา การเสนอแนะแหล่งข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการส่งต่อผู้มา
ขอรับค าปรึกษา และความช่วยเหลือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้หลายช่องทาง เช่น 
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เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
และโทรศัพท์สายด่วนกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

บริการการให้การปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการ

ปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 
 บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับการ

ปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือน การท างานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
ต่างๆ 

 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผูท้ี่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่กองพัฒนา
นักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปรึกษา
ปัญหาทางฮอทไลน์สายตรง 02 665 3754 และ 02 665 3777 ต่อ 6964 หรือ 081 430 4658 

 การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่ง
ค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการการให้ค าปรึกษาโดย
บุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)  นักศึกษา
สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

          มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยการท าบันทึกแจ้งไปยังคณะให้
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/   

          1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 20 บริษัท อาทิ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงธนาคาร
แห่งประเทศไทย  บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี บริษัท การบินไทย จ ากัด เป็นต้น 

          2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 21 หน่วยงาน (กพศ. 1.4-2-03) คือ บริษัท แมคไทย จ ากัด (แมค
โดนัลด์) บริษัท นนทบุรี ฮอนด้า คาร์ จ ากัด บริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน ) บริษัทเคซีเอ็น เมทัลรูฟ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด เป็นต้น 

2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา จัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเผยแพร่การด าเนินการจัด
กิจกรรมในแต่ละเดือน และจดหมายข่าวของกองพัฒนานักศึกษา 

2.4 งานส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวินัยนักศึกษาเพ่ือช่วยให้
นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข โดยการเผยแพร่ความรู้ ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ  
               2.5 กองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ 3 โครงการ งบรายได้ท่ีรับอนุมัติ 3 โครงการ  
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งบประมาณแผ่นดิน 3 โครงการ ดังนี้ 
                2.5.1 โครงการแนะแนวศึกษาสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการตลอดปี
การศึกษา โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับคณะและหน่วยงานในสังกัด ในการให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สอ.กพศ.1.2.5-2-03) รวมทั้งสิ้น 31 แห่ง  
                2.5.2  โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ  (สอ.กพศ.1.2.5-2-04)   เพ่ือสร้าง
โอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียบรู้กระบวนการ วิธีการ
สมัครงาน การรับสัมภาษณ์เข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่ และมีการสถานประกอบการ
ต้องการ ฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 62 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
บริเวณชั้นล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร  มีความพึงพอใจของผู้ร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 
88.80 ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 90.80 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
                    - การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ จ านวน 60 บริษัท 
                    - การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ อาทิ เช่น พับผ้าขนหนูเป็นดอกไม้และสัตว์ การจัดสวนขวด ผ้า
มัดย้อม เย็บกระเป๋าผ้าใส่โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ 
                    - การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ  
                    - การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ 
                    - การขึ้นทะเบียนผู้สมัครงาน 
                    - การเขียน Super Resume 
                  2.5.3 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2558 มีผล
การด าเนินงานดังนี้(สอ.กพศ.1.2.5-2-05)    

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 76 ผล 92.04 แผน 76 ผล 90.26 

-  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ แผน 84 ผล 87.57 แผน 84 ผล 89.43 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อ
ห รื อ ป ร ะ ก อบ อาชี พอิ ส ร ะภ าย ใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ แผน 82 ผล 94.68 แผน 82 ผล 89.95 
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งบรายได้ 4 โครงการ  ดังนี้          
                     2.5.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดเมื่อวันที่ 28 – 29 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ   มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง
ในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ โดยการจัดท า
คู่มือนักศึกษา(สอ.กพศ.1.2.5-2-06)  แจกในวันปฐมนิเทศ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2560 จัดเมื่อวันที่ 
8-9 มิถุนายน 2560 อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินงาน  
                   2.5.5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ให้แก่นักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นการ
กระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม 
ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ   มทร.พระนคร  และมีการแจกคู่มือคู่มือปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  (สอ.กพศ.1.2.5-2-07)  ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตได้
ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เช่น เส้นทางสู่
อาชีพ วิธีการสรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน์ ทักษะที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการท างาน 
รายชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมตัวสมัครงาน และที่อยู่ส านักงานจัดหางานต่างๆ  
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 มีความ 
พึงพอใจของผู้ร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 91.20  
                  2.5.6 โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์  
กราฟิคด้วยโปรแกรมAdobe Illustrator CC  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ที่สนใจได้ฝึกทักษะ 
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Learning Space 1 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 3 (ศูนย์เทเวศร์) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นศิษย์เก่า คิดเป็นร้อยละ 50.00  บุคลากร  คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.00 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-08) มีความพึงพอใจของผู้ร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 85.40 ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 86.20  
                    2.5.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะ
ที่ 1 ระหว่างวันที่17-19 เมษายน 2560 ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่3 
-5 พฤษภาคม 2560  ณ ห้อง R101คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างแกนน านักศึกษาในการ
จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพ่ือลดปัญหาการรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ และจัดท าคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 2560 (สอ.กพศ.1.2.5-2-9) มีความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 91.40 ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 86.60 
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3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
           กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และกลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการนักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ
ด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
          กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 
2559 ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการรายงานผลแกผู่้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขที่
เป็นรูปธรรม (สอ.กพศ.1.2.5-3-01)  

โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
1. มีการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน   

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4 

2. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 
คิดเป็นร้อยละ 89.4 
           3. มีการให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.47  
คิดเป็นร้อยละ 89.4 
          ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการให้บริการแล้วพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.49 (คะแนนเต็ม 5) 
คิดเป็นร้อยละ 89.80 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
           กองพัฒนานักศึกษามีการพัฒนาระบบบริการให้ค าปรึกษาโทรศัพท์สายตรง หมายเลข 02 665 3754 
หรือ02 665 3777 ต่อ 6964 ซึ่งงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง สามารถขอรับ
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. และหมายเลขโทรศัพท์ 081 
4304658 ให้บริการ 24 ชั่วโมง และด าเนินการขอรายชื่ออาจารย์หรือบุคลากรที่สามารถท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาในคณะได้ เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษาท่ีทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
ต่อไปและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังค าสั่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 304/2560 (สอ.กพศ.1.2.5-4-01) 
           และด าเนินการของบประมาณในการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา   
 
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
           กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการให้บริการ ปีละอย่าง
น้อย 1 ครั้งและเมื่อปีการศึกษา 2558 นักศึกษาได้ประเมินผลการบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 และในปี
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การศึกษา 2559 นักศึกษาได้ประเมินการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ
แก่นักศึกษาในสถาบัน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4 (สอ.กพศ.1.2.5-5-01) 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31พ.ค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 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 ประจ าปี 2559 
(สอ.กพศ.1.2.5-1-03) การจัดสรรงบประมาณ 2560 
(สอ.กพศ.1.2.5-1-04) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
(สอ.กพศ.1.2.5-2-01) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-02) ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-03) โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร  
(สอ.กพศ.1.2.5-2-04)  โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
(สอ.กพศ.1.2.5-2-05)    โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร.พระนคร 
สอ.กพศ.1.2.5-2-06)    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
สอ.กพศ.1.2.5-2-07)    โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
(สอ.กพศ.1.2.5-2-08)    โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ 

กราฟิกด้วยโปรแกรมAdobe Illustrator CC  
(สอ.กพศ.1.2.5-2-09)    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
(สอ.กพศ.1.2.5-3-01) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 

2559 
(สอ.กพศ.1.2.5-4-01) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาและศิษย์เก่า 
(สอ.กพศ.1.2.5-5-01) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 

2558 
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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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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/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
1.มีระบบ/กลไก 

- กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้  

          1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559        
(สอ.กพศ.1.2.6-1-01) เพ่ือส ารวจความต้องการของนักศึกษา ว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านใด ผลการประเมินสรุปว่านักศึกษามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ิมข้ึนทุก
ด้านตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม/โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 76.80 และกิจกรรม/โครงการเพ่ิมทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาอยากให้
มหาวิทยาลัยจัดมากที่สุด คือ การดูและรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 54.60 เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือท างานหรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นส่วนมาก ถ้าคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ช ารุด 
ก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมน ามาแก้ไขเบื้องต้นได้ และน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา 
เรื่องมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในภาพรวม
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนี้ให้กับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบีณฑิตพึงประสงค์และ
นักศึกษาที่กู้ยิมเงิน (กยศ.) ต้องใช้ประกอบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

          2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559                
(สอ.กพศ.1.2.6-1-02) และจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-03) เพ่ือร่วมพิจารณาข้อเสนแนะที่ได้จากแบบส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและจากผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา เพ่ือหาข้อสรุปและมติใน
การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (สอ.กพศ.1.2.6-1-04) โดยมีผู้น านักศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งนี้ด้วย   

          3. จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ               อนุมัติ
ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 5 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ 12 โครงการและ    งบเงิน
กิจกรรมนักศึกษา จ านวน 5 โครงการ (สอ.กพศ.1.2.6-1-05) 

          4. ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อผู้บังบัญชา รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (สอ.กพศ.1.2.6-1-06) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงาน    
รอบ 10 เดือน ต่อไป  

 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-38 
 

                                                                                                                                                                                                                     

 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนนิงาน  
        
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการน าไปพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน โดยมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
 
 

     2.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 10 กิจกรรม/โครงการ 
ประกอบด้วย 

          - กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้  

          1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559        
(สอ.กพศ.1.2.6-1-01) เพ่ือส ารวจความต้องการของนักศึกษา ว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านใด ผลการประเมินสรุปว่านักศึกษามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ิมข้ึนทุก
ด้านตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม/โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 76.80 และกิจกรรม/โครงการเพ่ิมทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาอยากให้
มหาวิทยาลัยจัดมากที่สุด คือ การดูและรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 54.60 เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือท างานหรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นส่วนมาก ถ้าคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ช ารุด 
ก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมน ามาแก้ไขเบื้องต้นได้ และน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา 
เรื่องมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในภาพรวม
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนี้ให้กับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบีณฑิตพึงประสงค์และ
นักศึกษาที่กู้ยิมเงิน (กยศ.) ต้องใช้ประกอบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

          2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559                
(สอ.กพศ.1.2.6-1-02) และจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-03) เพ่ือร่วมพิจารณาข้อเสนแนะที่ได้จากแบบส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและจากผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา เพ่ือหาข้อสรุปและมติใน
การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (สอ.กพศ.1.2.6-1-04) โดยมีผู้น านักศึกษาเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งนี้ด้วย   
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          3. จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ               อนุมัติ
ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 5 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ 12 โครงการและ    งบเงิน
กิจกรรมนักศึกษา จ านวน 5 โครงการ (สอ.กพศ.1.2.6-1-05) 
          4. ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อผู้บังบัญชา รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (สอ.กพศ.1.2.6-1-06) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปแก้ไขปรับปรุงผลการด าเนินงาน    
รอบ 10 เดือน ต่อไป 
          2.1.1 กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน               (สอ.กพ
ศ.1.2.6-2.1-01) 
          2.1.2 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.)/ (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-02) 
          2.1.3 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560 
ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-03) 
          2.1.4 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา     
9 มทร. ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                     
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-04) 
          2.1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิล รีสอร์ท จ.นครนายก (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-05) 
          2.1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-21 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 60 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-06) 
          2.1.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2560 ณมทร.พระนคร (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-07)  
          2.1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 
ด าเนินการระหว่าง 17-19 เมษายน 2560 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี ระยะที่ 2     
ด าเนินการระหว่างวันที่  3 -5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ         
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-08) 
          2.1.9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินงานระหว่างวันที่ 23 -24 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (สอ.กพศ.1.2.6-2.1-09) 
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         2.1.10 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินงาน
ระหว่างวันที่  23 -24 กุมภาพันธ์  2560 ณ บริ เวณชั้นล่ างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุ รกิ จ                    
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-10) 
         2.1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
และชมรม ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิล รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก (สอ.กพศ.1.2.6-2-
11)  
            

     2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
          2.2.1 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ด าเนินโครงการ
ด าเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-01) 
          2.2.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ด าเนินโครงการ     
รอบคัดเลือก ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
รอบมหกรรม ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา (สอ.กพศ.1.2.6-2.2-02) 
 
 

     2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
          2.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 7 มิ.ย. 2560 “กิจกรรมสร้างฝาย”ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-01) 
          2.3.2 โครงการสานฝันร่วมใจแบ่งปันสู่น้อง โรงเรียนบ้านคลองจันลา จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12-14 
มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองจันลา อ าเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วม
กิจกรรม (สอ.กพศ.1.2.6-2.3-02) 
           2.3.3 กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ พ้ืนที่ต าบลพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดย
นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (สอ.กพศ.1.2.6-2.3-03) 
          2.3.4 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ วัดทิพย์สุคนธาราม สวนพุทธอุทยาน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2559 (สอ.กพศ.1.2.6-2.3-04) 
          2.3.5 โครงการปันน้ าใจเพ่ือเด็กพิการ วัดเทพพล และหน้ากระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2560 (สอ.กพศ.1.2.6-2.3-05)  
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     2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
 

          2.4.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560  
ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-01) 
          2.4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 60 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-02) 
          2.4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2560 ณ มทร.พระนคร (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-03) 
          2.4.4 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ด าเนินการวันที่        
25 สิงหาคม 2559 ณ ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (สอ.กพศ.1.2.6-2.4-04)                    
           

     2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย 
 

          2.5.1 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา     
9 มทร. โดยมีการจัดกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560      
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-01) 
          2.5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 มิ.ย.60 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่
ศูนย์การค้าซูพรีม (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-02)  
          2.5.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 60 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (สอ.กพศ.1.2.6-2.5-03) 
          โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ดังนี้ 
 

1 โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศ P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.นกัศึกษาทราบข่าวนอ้ย   

  นกัศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" ปี งปม.2560 A 65=55 คน       ไม่ทัว่ถึง   

  (การฝึกอบรมภายในประเทศ)   ผูเ้ขา้ร่วม 77 คน 90.2 90.4 100     

  ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 19 เม.ย.-7 มิ.ย.60               
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2 โครงการนดัพบสถานประกอบการ P 
ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 

1. อากาศร้อนพดัลมมีไม่
เพียงพอ   

   ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 23-24 ก.พ.60 A 2,000=1,700 คน   86.00   2. จุดต่อปลัก๊ไฟมีไม่เพยีงพอ   

      ผูเ้ขา้ร่วม 3,268 คน 85.40 90.80 100     

3 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิต  P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90     

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร A 3,500=2,975 คน           

  "ปีงบประมาณ 2560"               

   จดัเกบ็ขอ้มูล สรุปรายงานผล ก าลงัจดัท าเล่ม               

4 โครงการแนะแนวการศึกษาสญัจร  P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90     

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  A 45,000=38,250 คน           

   อยูร่ะหวา่งด าเนินการ               

5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ P 
ร้อยละ 85 ของ 

85 85 90 
(ขออนุมติัเปล่ียนช่ือและปรับ
แผนการด าเนินการเป็นเดือน   

  อบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมสนบัสนุน A 80=65= คน       ก.ค.60   

  คุณภาพการศึกษา               

6 โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศ P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

  นกัศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" (การศึกษา A 
35=30 คน 91.40 95.20 100 

ไม่ชดัเจน การลงทะเบียนเขา้
ร่วมกิจกรรมล่าชา้   

  แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ)   ผูเ้ขา้ร่วม 54 คน          

  
ศึกษาดูงานท่ี ป.จีน ระหวา่งวนัท่ี 14-21 พ.ค.60 
และ ป.อินโดฯ ระหวา่งวนัท่ี 21-31 พ.ค.60   

        
    

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการ P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.เนน้การฝึกปฏิบติัเพื่อสามารถ   

  ประกนัคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร A 70=60 คน 85.6 

กา
รส

ังเก
ต 100 น าไปใชไ้ดจ้ริง   

  ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 27-29 เม.ย.60   ผูเ้ขา้ร่วม 70 คน         
8 โครงการฝึกอบรมทกัษะเพื่อเสริมสร้าง P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.อยากใหมี้การจดัอบรมเช่นน้ี

ต่อไป   

  
ความรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพ A 48=41 คน 85.4 86.2 100 2.อยากใหมี้การอบรมดา้น

วิชาชีพเพิ่มข้ึน   

  
 ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 29-30 พ.ค.60 
   

ผูเ้ขา้ร่วม 55 คน         
  

 9 โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรี 
 
P 

ร้อยละ 85 ของ  
    85  85    90   ด าเนินการวนัท่ี 20 ก.ค.60   

 ราชมงคลพระนคร "นกัศึกษาดีเด่น" A 45=38 คน 88.2 86.2 100                          -   

    ผูเ้ขา้ร่วม 74 คน        
 10 โครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี P ร้อยละ 85 ของ      85     85    90   ยกเลิกเน่ืองจากการสวรรคต   

 ราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” คร้ังท่ี 11 A 1,300=1,105 คน    ของ ร.9   
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 11 โครงการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี P 
ร้อยละ 85 ของ 

      
 1.ท่ีพกันกักีฬาชาย-หญิง อยู่
ห่างกนัท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง   

 ราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 33 A 200= 170 คน 85 85 90 2.สนามแข่งขนัมีหลายท่ีท าให ้
 
 

  
  ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 4-11 ก.พ.60  ผูเ้ขา้ร่วม 266 คน 90 91.40 100   ทราบผลการแข่งขนัล่าชา้   
 12 โครงการสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90                            -   
 มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 44 A 130=110 คน 90.40 94 100    

  รอบคดัเลือก 9-15 พ.ย.59   ผูเ้ขา้ร่วม 240 คน           

  รอบมหกรรม 27 ก.พ.-2 มี.ค.60           

13 โครงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์และพฒันา P ร้อยละ 85 ของ 85 

กา
รส

ังเก
ต 

90 
1. กิจกรรมมีประโยชนม์าก   

  ทกัษะชีวิตนกัศึกษา A 
120=102 คน 

  85.60 100 
2.รายช่ือนกัศึกษาท่ีคณะส่งมา
ไม่ตรงกบันกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม   

   ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 26-28 ม.ค.60   ผูเ้ขา้ร่วม 116 คน   โครงการจริง 

14 โครงการกีฬาภายนอก P ร้อยละ 85 ของ 85   90     

  1.แข่งวอล์เลย์บอล ระหว่างวนัท่ี 3-4 ธ.ค.59 A 25=21 คน           

  2.แข่งขนัฟุตบอลระหวา่งวนัท่ี 19 ม.ค.-5 เม.ย.60               

15  โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารสภา P ร้อยละ 85 ของ 85   90 1.เน้ือหา เอกสารมากเกินไป   

 นกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโสรนกัศึกษา  A 70=60 คน 86.8 

กา
รส

ังเก
ต 

100 ท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย   

 และชมรม  ผูเ้ขา้ร่วม 70 คน       

  ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 25-27 เม.ย.60           
16 โครงการเจา้ภาพการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อ P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.มีเวลาในการจดันิทรรศการ   

  พฒันาเครือข่ายงานประกนัคุณภาพกิจกรรม A 1,000=850 คน 86.8 85.2 100 นอ้ยเกินไป   

  นกัศึกษา 9 มทร.และกิจกรรม "9 ราชมงคล   ผูเ้ขา้ร่วม    

กา
รส

ังเก
ต       

  ร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย คร้ังท่ี 9   1,500 คน         
 ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 7-11 เม.ย.60         
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผูน้ านกัศึกษาเพื่อเป็น 

P 
ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.ควรจดัเป็นประจ าทุกปี   

  แกนน าในการจดักิจกรรมรับนอ้งเชิงสร้างสรรค ์ P 310=264 คน  91.4  86.6  100 2.กิจกรรมแน่นเกินไป ควรมี   

  
ระยะท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 17-19 เม.ย.60 
ระยะท่ี 2 รหวา่งวนัท่ี 3-5 พ.ค.60 

A
  

ผูเ้ขา้ร่วม 298 คน        ควรมีการผอ่นคลายบา้ง 
  

เงนิรายได้ (ค่ากจิกรรมนักศึกษา)               

18 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา   P ร้อยละ 85 ของ 85   90 รอสรุปผลการด าเนินงาน   

  ประจ าปีการศึกษา 2560 A 4,500=3,825 คน           

                  

19 โครงการตรวจโรคและเอกซเรยน์กัศึกษา P ร้อยละ 85 ของ     90 ไม่มีการประเมินผลการ   

  ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 A 4,500=3,825 คน        ด าเนินการ   
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20 โครงการประกนัอุบติัเหตุนกัศึกษา  P 
ร้อยละ 85 ของ 

    90 
ไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินการ   

  ประจ าปีการศึกษา 2560 A 13,500=11,475 คน           

21 โครงการกิจกรรมพฒันานกัศึกษาของ P ร้อยละ 85 ของ     90 1.เบิกจ่ายงวดแรกใหค้ณะต่างๆ   

  องคก์ารและผน้กัศึกษาและสภานกัศึกษา A 13,500=11,475 คน       จ านวน 4,201,500 บาท   

  งะรบประมาณ 2560               

22 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา  P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.แอร์หอ้งประชุมไม่เยน็เ   
  ประจ าปีการศึกษา 2560 A 3,200=2,720 คน    91.2 

กา
รส

ังเก
ต 100 หอ้งน ้ามีไม่เพยีงพอ 

  
  

 
  ผูเ้ขา้ร่วม 3,018 คน 2.นกัศึกษาไม่รักษาเวลา ท าให ้

ก าหนดการล่าชา้ 

  

 เงนิองค์การนักศึกษา       

23 กิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีวดัทิพยสุ์คนธาราม P ผูเ้ขา้ร่วม 50 คน 94.65  100 - 
 ด าเนินการวนัท่ี 7 ธ.ค.59 A ผูเ้ขา้ร่วม 50 คน     

        

24 โครงการสร้างฝันร่วมใจแบ่งปันสู่นอ้งโรงเรียน P ผูเ้ขา้ร่วม 20 คน 89.90  100 อยากใหจ้ดักิจกรรมค่ายอาสา 

 บา้นคลองจนัลา จ.ชยัภูมิ A ผูเ้ขา้ร่วม 20 คน    บ่อย ๆ 
 ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 12-14 ม.ค.60       

       - 

25 โครงการปันน ้ าใจเพื่อเด็กพิการ P ผูเ้ขา้ร่วม 50 คน     

 ด าเนินการวนัท่ี 25 มี.ค.60 A ผูเ้ขา้ร่วม 50 คน 95.93  100  

        

26 กิจกรรมสร้างฝาย ณ พื้นท่ี ต  าบลพุสวรรค ์ P ผูเ้ขา้ร่วม 50 คน    อยากให้จดักิจกรรมแบบนี ้

 ด าเนินการวนัท่ี 25 ก.พ.60 A ผูเ้ขา้ร่วม 51 คน 94.12  100 บ่อย ๆ 

        

27 กิจกรรมศึกษาธรรมชาติทางทะเล และอนุรักษ ์ P ผูเ้ขา้ร่วม 40 คน    ปรับระยะเวลาการด าเนิน 

 สตัวน์ ้ า ต.แสมสาร A ผูเ้ขา้ร่วม 42 คน 88.45  100 กิจกรรมใหเ้หมาะสมกวา่น้ี 

 ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 4-5 เม.ย.60        
3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
          กองพัฒนานักศึกษา สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
รอบ 6 เดือน พร้อมข้อเสนอแนะ (สอ.กพศ.1.2.6-3-01) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (สอ.กพศ.1.2.6-3-02) และได้น ามาปรับปรุงพัฒนาผลการ
ด าเนินงานรอบ 10 เดือน สรุปได้ดังนี้ 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ 27 โครงการ เป็นเงินแผ่นดิน 6 โครงการ 
เงินรายได้ 11 โครงการ เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา 5 โครงการ   
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1) คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับรายชื่อที่ขออนุมัติโครงการ 
2) จากแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา และ

ผู้ตรวจประเมิน ต้องการให้เพ่ิมกิจกรรม/โครงการด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เขา้ร่วมกิจกรรม และน า ชม.กิจกรรมไปขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)   

3) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่พอเช็คชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ พบว่าไม่มีชื่อ ชม. 

ปรากฎในระบบ, การสแกนบาร์โค้ชและรหัสนักศึกษาลงในระบบใช้เวลานาน หากมีนักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก, บางกิจกรรมจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
         กองพัฒนานักศึกษา น าข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2559 (สอ.กพศ.1.2.6-4-01) มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จากมติที่ประชุม มอบหมายให้ คณะท าหนังสือยืนยันรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ หากยังเกิด
กรณีรายชื่อไม่ตรงกับที่ขออนุมัติให้นักศึกษาและคณะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

2) กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การนักศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณการจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม จ านวน 5 โครงการ โดยใช้เงินองค์การนักศึกษา          เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและตามที่ผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ  

3) ที่ประชุมมีมติให้น า AT Code มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือช่วย
ประหยัดเวลา จากการสแกนบัตรนักศึกษา หรือคีย์รหัสนักศึกษาผ่านระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
แบบเดิมนักศึกษาสามารถเข้าระบบและเช็คข้อมูลได้ทันทีที่ลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนได้
ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถเช็คกิจกรรมทั้งหมดที่คณะ และมหาวิทยาจัดให้ตาม
ปฏิทินประจ าปีการศึกษาท่ีอยู่ในระบบ 

4) กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี ในกิจกรรมที่นักศึกษามีความต้องการให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
          กองพัฒนานักศึกษา น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

1) คณะจัดท าบันทึกส่งรายชื่อนักศึกษา ตามรายชื่อที่ขออนุมัติ (สอ.กพศ.1.2.6-5-01)  
 

2) กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดหางบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 5 โครงการ (สอ.กพศ.1.2.6-5-02) 
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3) นักศึกษาสามารถลงรหัสเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาก าหนดเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถเช็คชื่อ และชม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที  ไม่ต้องใช้เครื่องยิงบาร์โค้ชในการสแกนรหัส
นักศึกษา เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการก็สามารถรับบาร์โค้ชและคีย์รหัสกิจกรรมผ่านระบบได้ทันที 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-03) 

4) กองพัฒนานักศึกษา จัดท าค าเสนอของบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม
ทักษะเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา
เพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ , และโครงการด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560             (สอ.กพ
ศ.1.2.6-5-04)  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 ม.ค.60) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 คะแนน 3 3 5 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-01) แบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559         
(สอ.กพศ.1.2.6-1-02) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-03), 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-06) 
(สอ.กพศ.1.2.6-3-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2559 
ครั้งที่ 1  

(สอ.กพศ.1.2.6-1-04) 
(สอ.กพศ.1.2.6-3-01) 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-02) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

(สอ.กพศ.1.2.6-5-03) การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยรหัส AT Code   
(สอ.กพศ.1.2.6-5-04) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(สอ.กพศ.1.2.6-1-05) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
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(สอ.กพศ.1.2.6-1-06) 
(สอ.กพศ.1.2.6-3-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-4-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2559 
ครั้งที่ 2 

(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) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-01) 

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-04), 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-01) 

โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา 9 มทร. 

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-05) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)        
มทร.พระนคร  

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-06) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-02) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-03) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”         
(การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 

(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-07) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-01) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-03) 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.5-02) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” 
(การศึกษาอบรมภายในประเทศ)  

(สอ.กพศ.1.2.6-2.4-04) โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-08) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-09) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-10) โครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ  
(สอ.กพศ.1.2.6-2.1-11) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร

นักศึกษา และชมรม 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-01) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.2-02) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-02) โครงการสานฝันร่วมใจแบ่งปันสู่น้อง โรงเรียนคลองจันลา จ.ชัยภูมิ 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-03) กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ  
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-04) กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ วัดทิพย์สุคนธาราม สวนพุทธอุทยาน จ.กาญจนบุรี 
(สอ.กพศ.1.2.6-2.3-05) โครงการปันน้ าใจเพ่ือเด็กพิการ วัดเทพพล และหน้ากระทรวงมหาดไทย 
(สอ.กพศ.1.2.6-5-01) ส าเนาบันทึกคณะส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
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จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 - 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :   นางประดิษฐา    นาครักษา โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6050 
         (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6053 
   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.7  :ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: 

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

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/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
 

1.  งานพิธีการและความร่วมมือฯ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปตามคณะ   
ต่าง ๆ ให้ส่งแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือเก็บรวบรวมความเป็นไปได้ที่แต่ละ
คณะจะท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ โดยข้อมูลที่ได้จะน ามา
จัดท าแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 และมีแผนในการ
จ ัดท าโครงการเสริมสร ้างความสัมพันธ์และสร้างเคร ือข ่ายความร่วมมือทางว ิชาการกบั
สถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ โดยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560  

          -  แผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 (กวส.สอ. 1.2.7-1-01) 
          -  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กวส.สอ. 1.2.7-1-02) 

2.  งานพิธีการฯ กองวิเทศสัมพันธ์ ด าเนินการประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศเพื่อเจรจาท าความร่วมมือตามแผน หรือ คณะด าเนินการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศเอง โดยโทรสอบถามขั้นตอนการประสานงาน
กับงานพิธีการฯ กองวิเทศสัมพันธ์ 

3.  หล ังจากที ่กองวิเทศสัมพันธ์ได ้ด า เน ินการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศแล้ว          
การลงนามความร่วมมือจะเกิดขึ ้น 2 ลักษณะคือ (1) ผู ้บริหารหรือคณะฯ จะเดินทางไป       
ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ต่างประเทศ หรือ                   (2) 
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างประเทศ เดินทางมาลงนามความร่วมมือที่            มท
ร.พระนคร โดยงานพิธีการฯ กองวิเทศสัมพันธ์ จะด าเนินการต้อนรับและจัดพิธีลงนาม  
- ส าเนาโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ (กวส.สอ. 1.2.7-1-03) 
- เอกสารการต้อนรับแขกต่างประเทศ (กวส.สอ. 1.2.7-1-04) 

4.  งานพิธีการฯ กองวิเทศสัมพันธ์ น าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อรับทราบการด าเนินงานด้านการท าความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ          
(กวส.สอ. 1.2.7-1-05) 

5.  งานพิธีการฯ กองวิเทศสัมพันธ์ เก็บรวบรวม MOU ที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว และเป็น
ศูนย์กลางเก็บรวบรวม MOU ทุกฉบับที่มหาวิทยาลัยฯ ท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  

- ตามตัวชี้วัดของกองวิเทศสัมพันธ์ ตั้งเป้าการท าความร่วมมือไว้ 3 ฉบับ/ปี แต่ในปีการศึกษา 2559
สามารถท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างประเทศ  (MOU) ได้ทั ้งหมด        
6 ฉบับ (กวส.สอ. 1.2.7-2-01) ดังนี้ 

                       1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
                       2. สัญญาความร่วมมืดด้านการศึกษาในรูปแบบ 2 + 1 กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการ  

อาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
     3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ The Art Institute of Vancouver ประเทศ

แคนาดา 
                       4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ TTK University of Applied Sciences          

(TTK UAS) ประเทศเอสโตเนีย 
                       5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Robert Bosch Limited ประเทศเยอรมนี 
                       6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กับ LungHwa University of Science and 

Technology ประเทศไต้หวัน 
                -  แบบสรุปการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559             

(กวส.สอ. 1.2.7-2-02) 
- จากการลงนามความร่วมมือในปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมหลังจากการท าความร่วมมือ โดย

มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, อาจารย์, หลักสูตรหรืองานวิจัย และอ่ืน ๆ (กวส.สอ. 1.2.7-2-03) ได้แก่ 
             1. กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับWat Sriratanaram Meditation 

Centre.Reg.Charity ประเทศอังกฤษ (กวส.สอ. 1.2.7-2-04) 
                      - นายคชานนท์ จันทรเมธีกุล และนายจิรายุ สิงหพานิช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ              
วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม –         
25 ธันวาคม 2559  

                  2.  กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับ Nanning College for Vocational Technology 
(NCVT) ประเทศจีน (กวส.สอ. 1.2.7-2-05) 

                      - ระหว่างวนัที่ 26 สิงหาคม – 16 มิถุนายน 2559 NCVT ส่งนักศึกษาจีน จ านวน 43 
คนมาศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ในระยะเวลา 1 ปี ในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
คณะศิลปศาสตร์                         

         - ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 16 มิถุนายน 2560 NCVT ส่งนักศึกษาจีน จ านวน 
12 คน มาศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะ       
ศิลปศาสตร์  

http://www.rmutp.ac.th/en/wp-content/uploads/2016/08/MOU-Naning.pdf
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 - ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 Mr. Pan Keren อาจารย์ชาวจีน ต าแหน่ง 
Chief of Students Administration in School of International Studies 
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มทร.พระนคร สาขาวิชาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์  

3. กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับ The Art Institutes System of Schools – USA 
and Canada ประเทศแคนาดา (กวส.สอ. 1.2.7-2-06) 

    - Mr. Scott P. Steiger จาก The Art Institutes System of Schools – USA 
and Canada เดินทางมาเพ่ือศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและผู้บริหารของคณะร่วมต้อนรับ ในวันที่   
11 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

4. กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับ TTK University of Applied Sciences        
(TTK UAS) ประเทศเอสโตเนีย (กวส.สอ. 1.2.7-2-07) 
        - มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Erasmus + programme จาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คือ นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว ไปแลกเปลี่ยนเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ในภาคเรียนที่ 2/2559 

        - มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ โดยมี ดร.กาญจนา ลือพงษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในช่วงเดือน ธันวาคม 2559  

 
3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 

- ฝ่ายงานพิธีการฯ กองวิเทศสัมพันธ์ได้ท าการทบทวนกระบวนการแล้วพบปัญหาเรื่องความล่าช้าในการ
เข้าถึง และการน า MOU ที่มีอยู่ไปใช้ เมื่อคณะฯ หรือผู้บริหารต้องการท าความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ ทางคณะฯ หรือผู้บริหารก็จะประสานงานกับงานพิธีการฯ กอง
วิเทศฯ เพื่อขอ MOU ที่ทางกองวิเทศฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ซึ่งมีจ านวนมากถึง 106 ฉบับ จึงท าให้เกิด
ความล่าช้าในการค้นหา MOU ที่มีอยู่ และการส่งต่อ MOU ให้กับคณะฯ หรือผู้บริหารก็เกิดความล่าช้า
เพราะต้องส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ โดยจะต้องน า MOU ไปถ่ายเอกสาร
ก่อนแล้วจึงสามารถส่งได้ 
 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 

- งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ท างานโดย ได้หาวิธีการเก็บรวบรวม MOU ให้เป็นระเบียบและมีระบบมากยิ่งข้ึน และสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวกต่อการค้นหาและการน าไปใช้งาน ทั้งนี้งานพิธีการฯ ได้รวบรวม MOU ที่มหาวิทยาลัยได้ท า
ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศทั้งหมด โดยอัพโหลด MOU ลงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ
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มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th/en/international-cooperation/ และเว็บไซต์กองวิเทศ
สัมพันธ์ http://inter.offpre.rmutp.ac.th/international-cooperation/ ซึ่งทางคณะฯ, ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถดาวน์โหลด MOU ออกมาใช้ได้ทุกฉบับ เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ทั้งนี้ 
MOU ทั้งหมดได้มีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาและน าไปใช้งานได้ง่าย                    
(กวส.สอ. 1.2.7-4-01)    
 

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จากการท าฐานข้อมูล MOU ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้
ท าไว้กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้พบว่าฐานข้อมูล MOU บนเว็บไซต์ท าให้
ทางคณะฯ หรือผู้บริหารสามารถเข้าถึง สืบค้น MOU ได้ง่ายขึ้น สามารถน า MOU ไปใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องโทรสอบถามเจ้าหน้าที่วิเทศให้ค้นหา MOU  นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาใน
การส่งต่อ MOU ให้กับคณะฯ หรือผู้บริหาร ซึ่งไม่จ าเป็นต้องส่งส าเนา MOU ผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ อีเมล์ เพราะสามารถโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ได้เลยโดยตรง ตัวอย่างเช่น คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ต้องการรายละเอียด MOU ของ Dong Ah Institute of Media and Arts 
ประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือติดต่อท าความร่วมมือเนื่องจาก MOU ฉบับเดิมหมดอายุ ก็สามารถเข้าเว็บไซต์
และดาวน์โหลดได้เอง หรือ ผู้บริหารต้องการทราบว่า มทร.พระนคร มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
อะไรบ้างในประเทศเยอรมนี  ก็สามารถเข้าเว็บไซต์และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค. 60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59 - 31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
ข้อ 

3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กวส.สอ. 1.2.7-1-01) แผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
(กวส.สอ. 1.2.7-1-02) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(กวส.สอ. 1.2.7-1-03) ส าเนาโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ 

http://www.rmutp.ac.th/en/international-cooperation/
http://inter.offpre.rmutp.ac.th/international-cooperation/
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(กวส.สอ. 1.2.7-1-04) เอกสารการต้อนรับแขกต่างประเทศ 
(กวส.สอ. 1.2.7-1-05) หนังสือแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-01)   ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จ านวน 6 ฉบับ 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-02) แบบสรุปการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559              
(กวส.สอ. 1.2.7-2-03) แบบสรุปกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา

2559 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-04)   กิ จ ก ร รมหลั ง จ าก ล ง น า ม คว า มร่ ว ม มื อ กั บ  Wat Sriratanaram Meditation 

Centre.Reg.Charity ประเทศอังกฤษ  
(กวส.สอ. 1.2.7-2-05)   กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับ Nanning College for Vocational 

Technology (NCVT) ประเทศจีน 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-06) กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับ The Art Institutes Vancouver ประเทศ

แคนาดา 
(กวส.สอ. 1.2.7-2-07)   กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือกับ TTK University of Applied Sciences 

ประเทศเอสโตเนีย 
(กวส.สอ. 1.2.7-4-01) ฐานข้อมูล MOU ระหว่างประเทศในเว็บไซต์                                 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านการ 
ต่างประเทศ 
2. ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานและบุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ด้วยคณะในสังกัด มทร.พระนคร มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัยยังไม่เพียงพอที่จะ 
จัดล าดับระดับนานาชาติ 
2. หลังจากมีการลงนามความร่วมมือร่วมกันแล้ว ขาดการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการท าความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์           โทร  02 665 3777 ต่อ 6996 

     (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์      โทร 02 665 3777 ต่อ 6600 

     นายอรรถพล  ก้องพิศุทธิ์กุล 

http://www.rmutp.ac.th/en/wp-content/uploads/2016/08/MOU-Naning.pdf
http://www.rmutp.ac.th/en/wp-content/uploads/2016/08/MOU-Naning.pdf
http://www.rmutp.ac.th/en/wp-content/uploads/2016/08/MOU-The-Art-Institutes.pdf
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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 :  

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/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
1. มีระบบ/กลไก 

P การก าหนดแผนประจ าปีในการจัดท าโครงการพิเศษนานาชาติ ปีงบประมาณ 2559 
 โดย กองวิเทศสัมพันธ์ จัดท าแผนประจ าปี 2559 ซึ่งมีแผนโครงการพิเศษนานาชาติ ประกอบด้วย 6 

โครงการ คือ โครงการ English Camp ประจ าปี 2559, โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8, โครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ, โครงการผู้บริหารเดินทางไปอบรม/ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ, โครงการทุนการศึกษานานาชาติ และโครงการนักศึกษา/บุคลากรของ มทร.พระนคร เดินทางไป
น าเสนอผลงาน/เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ 

D  มีนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพิเศษนานาชาติได้ ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ 

 โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รวบรวมกิจกรรมโครงการพิเศษนานาชาติ จ านวน  3 โครงการ 
      -  โครงการ English Camp ประจ าปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 28 พฤษภาคม 2560 มีนักศึกษา

ชาวไทยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน นักศึกษาชาว Bhutan เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน และมี Camp 
Leaders จากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 10 คน สถานที่ด าเนินกิจกรรม คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ และ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี  

       -  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม 
Pullman คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จ านวน 250 คน  
            -  โครงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Mater Training Workshop CDIO ระหว่างวันที่ 
8 – 10 กุมภาพันธ์  2560 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 3 คน ซ่ึง
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 ระยะที่ 2 

 
     D  มีโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ได้
รวบรวมโครงการต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โครงการดังนี้  
            -  โครงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Mater Training Workshop CDIO ระหว่างวันที่ 
8 – 10 กุมภาพันธ์  2560 ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 3 คน 
            -  โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอนในเนื้อหาด้านสิ่งทอ ตามโครงการ “Erasmus Programme” 
ณ TALLINNA TEHNIKAKORGKOOL ประเทศเอสโตเนีย  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559 
            -  นางสาวสิริรัตน์ พาณิช อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับราง Education 
award จาก Anglo – Thai  Society ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน  – 6 ธันวาคม 2559   
     D  มีโครงการเจรจาความร่วมมือโดยผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศ ประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 7 โครงการ 
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           -  รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์ เดินทางเข้าร่วมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ 
นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 3 ตามค าเชิญผู้แทนสูงสุดจากรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย สถานกงสุลต่างประเทศในนคร
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2559 
  -  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ เดินทางเข้าร่วมงาน Art Festival ภายใต้งาน “Restoration of the 
sea” ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559  
           -  รศ. สุภัทรา  โกไศยกานนท์ เดินทางเข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับสากลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2559 
           -   โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย TTK University of 
Applied Sciences, Tallinn, ประเทศเอสโตเนีย โดย รศ.สุภัทรา โกไศยากานนท์, ผศ. เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร 
และนางสาวกาญจนา ลือพงษ์ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2559 
           -  โครงการอบรม Professional Development Training Course – University Pedagogy ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบไปด้วย รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ และ ผศ. เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร โดยเดินทางไปประชุมและ
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ Finland University Pedagogy Model ณ ประเทศฟินแลนด์ ระหว่าง
วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2560  
           -  สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย เรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 
แห่ง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ สถาบันการศึกษา ในประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 13 – 21 
พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 2 ราย คือ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ และ ผศ. รัมภา สุวรรณพฤกษ์             
           -  โครงการเจรจาความร่วมมือกับ Center of English Language Teaching, University of York 
และร่วมแสดงงานวัฒนธรรม ณ วัดศรีรัตนาราม เมือง Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 10 
– 18 เมษายน 2560 

D  มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษานานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี 
 โดยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รวบรวมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา

นานาชาติ ดังนี้ 
    -  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่  2 คือ 

นางสาวชญานิศ ไก่แก้ว ได้รับทุนการศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยทุน Erasmus Program 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 – 12 มกราคม 2560 ณ TALLINNA 
TEHNIKAKORGKOOL ประเทศเอสโตเนีย   

     -  นางสาวกาญจนา ลือพงษ์ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเข้าร่วมโครงการโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์เพ่ือสอนในเนื้อหาด้านสิ่งทอ ตามโครงการ “Erasmus Programme” ณ TALLINNA 
TEHNIKAKORGKOOL ประเทศเอสโตเนีย  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559  

     -  นางสาวเพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนจาก JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) Program for FY 2015 เดินทางไปปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและการพัฒนาการ
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ของพืชวงศ์ Podostemaceae ณ Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 25 
มิถุนายน 2560  
     D  มีน ักศ ึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เด ินทางไปน าเสนอผลงาน/เข้าร ่วมโครงการใน
ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 โครงการ 
โดย 
         -  นางสาวขวัญฤทัย บุญยะเสนา คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ในงาน “International Conference on Energy, Environment and Economics (ICEEE2016)” 
ระหว ่างว ันที ่ 16 – 18 ส ิงหาคม 2559 ณ Edinburgh Conference Center, Heriot-Watt University, 
Riccarton, Edinburgh, EH14 4AS ประเทศสหราชอาณาจักร 
          -  นางศศพร มุ่งวิชา คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน 
“1st International Research Conference (IRC1/2016)” ณ The City view, Hong Kong, China ระหว่าง
วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559 
          -  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ระหว่างวันที่ 6– 19 กรกฎาคม 2559 มีผู้เดินทางเข้าร่วมจ านวน 11 คน  
          -  กฟผ. ได้เชิญกลุ่มผู ้สนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้ารที่ทหาร ต ารวจ และหัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่เข้าร่วมงานกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด Jimah 
ประเทศมาเลเซีย โดยนายมาโนช หลักฐานดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี ้ 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 
          -  นายก าพร สุวรรณฉิม คณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาต่อในหลักสูตร Doctorate in Business 
Administration ณ University of Paris ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 กันยายน  – วันที่ 30 กันยายน 
2562 
          -  ผศ. รุ ่งอร ุณ พรเจร ิญ เด ินทางไปไปน าเสนอผลงานทางว ิชาการระดับนานาชาติ ในงาน 
“ International Conference on Education, Psychology, and Learning –  Fall Session ( ICEPL- Fall 
2016) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 
          -  นายวรินทร์ สุดคนึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ในงาน “The 25th Asia Test Symposium (ATS’16) ณ International Conference Center เมืองฮิโรซิม่า 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2559 
           -  ผศ. ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ในงาน  “ International  Workshop on Advanced Image Technology หร ือ  IWAIT2017 ณ โรงแรม 
Equatorial Hotel, Penang ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2560 
           -  นางสุนีย์ สัมมาทัต และนายกฤษฎา เหล็กดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปน าเสนอผลงานทาง
ว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ น า น า ช า ต ิ ใ น ง า น  “ Academicsera- 98th International Conference on Science, 
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Technology Engineering and Management (ICSTEM)” ณ Zurich, Switzerland ระหว่างวันที่ 17 – 18 
เมษายน 2560 
           -  ผศ. วัชรินทร์ แสงมา นายพิษณุ ทองขาว นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ และนางสาวพรพิศ ศิริมา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน “International 
Conference on Science, Technology Engineering and Management ( ICSTEM)” ณ Hotel Allegra, 
Hamelirainstrasse 3, 8302 Kloten, สหพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2560 
           -  นางสาวเพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปปฏิบัติการวิเคราะห์
ระดับโมเลกุลและการพัฒนาการของพืชวงศ์ Podostemaceae ณ Osaka City University ประเทศญี่ปุ ่น 
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 25 มิถุนายน 2560 โดยได้รับทุนจาก JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) 
Program for FY 2015 
  5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการไปปรับปรุง แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. มีการน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  

งานโครงการพิเศษนานาชาติ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ คือ  
2.1 มีการจัดโครงการพิเศษนานาชาติ ในปีการศึกษา 2559 ได้ตามจ านวน 6 โครงการที่ก าหนดไว้  

     2.1.1. นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพิเศษนานาชาติ 

     2.2.2   โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ 
     2.1.3  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษานานาชาติ  

     2.1.4  นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เดินทางไปน าเสนอผลงาน/เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ  
โดยโครงการพิเศษนานาชาติทั้ง 4 โครงการมีผลการด าเนินงานดังเอกสารหลักฐาน (กวส.1.2.8.  

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
      โดยฝ่ายงานโครงการพิเศษนานาชาติ จะเป็นผู้รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพิเศษนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดเก็บและน าประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์) ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเพียงการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรางการต่างประเทศ น าสู่หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร เพ่ือให้หน่วยงานพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคลากร นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของแหล่งทุน หรือหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการที่ได้ปฏิบัติ
มาจนถึงปัจจุบัน กองวิเทศสัมพันธ์จะไม่สามารถมีข้อมูลได้เกือบทุกโครงการพิเศษนานาชาติอยู่ที่กองเลย ถ้า
โครงการนั้นไม่ได้ผ่านมาปฏิบัติงานในด้านโครงการพิเศษนานาชาติ เช่น การท าหนังสือเดินทาง และ/หรือ การ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือขออนุมัติการใช้เงินและตัวบุคคล ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประเมิน
กระบวนการทั้งหมดแล้ว ยังขาดการติดต่อประสานงานให้ครบกระบวนการทั้งหมด ในกระบวนการน าเสนอ
โครงการที่ผ่านเข้ามายัง กองวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 
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นิยามของค าว่า “โครงการพิเศษนานาชาติ” คือ โครงการที่ผ่านจากหน่วยงาน แหล่งทุน ประเทศ สมาคม 
องค์กร คณะกรรมการ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการทั้งในและต่างประเทศ เช่น โครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก หรือ เรียกว่า 
UMAP, โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ 
เรียกว่า GMS,โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program, โครงการอาศาสมัคร
อาวุโส หรือเรียกว่า “JICA”  ของประเทศญี่ปุ่น, โครงการทุนฝึกอบรม TATSS ของประเทศญี่ปุ่น, ทุน

ฝึกอบรมของ SEAMEO VOCTECH, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านเทคนิค หรือเรียกว่า 
“IAESTE Thailand ฯลฯ เป็นต้น 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 
       งานโครงการพิเศษนานาชาติ ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาจากการทบทวนกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยวิธีที่ 1 การสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้น าเสนอ
โครงการ/ทุนการศึกษา,ทุนวิจัย เพ่ือประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าหนังสือเดินทาง/วีซ่า วิธีที่ 2 
โดยการใช้เครือข่ายด้านวิเทศสัมพันธ์ (Network) ในการติดต่อประสานงานขอหลักฐานหรือรายละเอียดในการ
จัดโครงการเพ่ือรวบรวม วิธีที่ 3 โดยการใช้หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งรายละเอียดหรือสรุปโครงการ เพ่ือ
รวบรวมเป็นหลักฐานในการตรวจ (วิธีที่ 3 ส่วนใหญ่จะได้ผลการตอบรับช้ากว่า วิธีที่ 1 และ 2)  
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
        มีการน าวิธีการทั้ง 3 งานด าเนินงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยขึ้น (ตอบสนองนโยบาย Digital University) ตัวอย่างเช่น ติดต่อประสานงานผ่านระบบไลน์ (LINE) 
หรือเฟสบุค (Facebook) ของกองวิเทศสัมพันธ์ ท าให้การปฎิบัติงานมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ ส่งข้อมูลภาพ เสียง หรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้นมา Update  ได้อย่างทันเหตุการณ์ 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน                                               
(1ส.ค. 59- 31ม.ค.60) 

10 เดือน                                                    
(1ส.ค. 59- 31 พ.ค.60) 

การบรรลุเป้าหมาย10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย   

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย  

3 ข้อ 
 

3 3 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 8 
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 โครงการนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย เดินทางไปน าเสนอผลงาน/เข้าร่วม

โครงการในต่างประเทศ 
กวส.สอ. 1.2.8-4-02 โครงการเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและ

วัฒนธรรมจากสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ในงาน The NY Asian Festival ณ รัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กวส.สอ. 1.2.8-4-03 โครงการเจรจาความร่วมมือกับ Center of English Language Teaching, University of 
York และร่วมแสดงงานวัฒนธรรม ณ วัดศรีรัตนาราม เมือง Manchester ประเทศสหราช
อาณาจักร ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2560 

กวส.สอ. 1.2.8-4-01 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
ระหว่างวันที่ 6– 19 กรกฎาคม 2559 มีผู้เดินทางเข้าร่วมจ านวน 11 คน  

กวส.สอ. 1.2.8-5-01 เอกสารสรุปการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 
  

 
จุดแข็ง  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการส่งเสริมนักวิจัยให้
ท าวิจัยเพ่ือน าผลงานวิจัยออกไปเผยแพร่สู่ประเทศชาติ และนานาชาติ  

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ  
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ และบุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
4. แผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาคณะสู่สากลสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ และ

มหาวิทยาลัยฯ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ยังมีผลงานวิจัย การรับทุน การรับทุนวิจัยที่จะไปของบประมาณภายนอกน้อยไปมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

- ผู้เดินทางเข้าร่วมโครงการพิเศษนานาชาติทุกโครงการควรจัดท าข้อเสนอแนะและสรุปผลที่ได้จากการเข้า

ร่วม รวมถึงคณะต้นสังกัดควรจัดรายละเอียดต่างๆ ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์หลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการ

เรียบร้อยแล้ว  

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์           โทร  02 665 3777 ต่อ 6996 

     (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นายทนงค์  โพธิ        โทร 02 665 3777 ต่อ 6072 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-63 
 

                                                                                                                                                                                                                     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.9  :  ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 การปฏิบัติงานสื่อสารองค์กรมีการก าหนดแผนงานด้านการสื่อสารตราสินค้า การบริหารประเด็นการเผยแพร่
ข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสาร ทั้งในส่วนที่เป็นสื่อมวลชน สื่อที่หน่วยงานผลิตและเผยแพร่ได้เอง สื่อที่ผลิตผ่าน
บริษัทโฆษณา รวมทั้งสื่อสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว เพ่ือการสื่อสารองค์กรของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก อาทิ การก าหนดรูปแบบหรือวิธีการสื่อสารการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ เผยแพร่การ
บรรยายภาพข่าว การเขียนสกู๊ป บทความ การสัมภาษณ์ การแถลงข่าว เป็นต้น มีการติดตามผลประเมินผล เพ่ือน า
ผลการประเมินมาพัฒนาให้การเผยแพร่ข้อมูลบรรลุวัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/กลไก 
โดย กองสื่อสารองค์กร มีการวางระบบและกลไก การด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ดังนี้  
1.1 กองสื่อสารองค์กร ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรสาย

สนับสนุน ประกอบด้วยงานในสังกัด 4 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานสื่อสารมวลชน 3) งานบริหาร   
สื่อใหม่และ 4) งานสื่อสารการตลาด (สอ.กสอ.1.2.9-1-01) โดยทุกงานในสังกัด มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านการ
สื่อสารองค์กร เพ่ือการสื่อสารองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร   
มุ่งสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละงานในสังกัดได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามภาระงานอย่างชัดเจน ครบถ้วนของการปฏิบัติงานทุกงานในสังกัด 

1.2 กองสื่อสารองค์กร ก าหนดจัดประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2559 เพ่ือร่วมกันทบทวนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และวิเคราะห์ SWOT Analysis พร้อมก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มาตรการของ
หน่วยงาน (สอ.กสอ.1.2.9-1-02) 

1.3 กองสื่อสารองค์กร จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย, งบประมาณเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการ
วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 จ านวน 3 
โครงการ งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 6 โครงการ (สอ.กสอ.1.2.9-1-03) 

1.4 กองสื่อสารองค์กรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 (สอ.กสอ.1.2.9-1-04) พร้อมด าเนินการ
ตามแผน โดยมุ่งเน้นการสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เช่น นักเรียน นักศึกษา องค์กรภายนอก สื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างการรับรู้ เกิดการสื่อสารที่ถูกต้องร่วมกัน โดยก าหนดช่องการสื่อสารในรูปแบบ       
ที่เหมาะสม และตามคูม่ืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สอ.กสอ.1.2.9-1-05)  
 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ และมีผลการด าเนินงาน  

โดย กองสื่อสารองค์กร ได้น าระบบกลไก มุ่งปสู่การปฏิบัติด้านการสื่อสารองค์กร และมีผลการ
ด าเนินงานที่เกิดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

2.1) กองสื่อสารองค์กร ก าหนดผู้รับผิดชอบสู่การปฏิบัติ ตามภาระงานอย่างชัดเจน โดยยึดการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของงานในสังกัด โดยจัดประชุมภายในกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2559 (สอ.กสอ.
1.2.9-2-01) เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน จากโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2560 ทั้ง
งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ รวม 9 โครงการ รวมถึงครุภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน  

2.2) งานในสังกัดกองสื่อสารองค์กร ทั้ง 4 งาน ได้รับทราบการมอบหมายงาน พร้อมด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  

2.2.1) งานบริหารทั่วไป ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยรับผิดชอบโครงการ
และด าเนินงานตามความรับผิดชอบ ได้แก่ 
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- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 12 ปี (สอ.กสอ.
1.2.9-2-02)  

- โครงการ 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี... เพื่อสังคม (สอ.กสอ.1.2.9-2-03) 
- โครงการจัดท าสื่อเพ่ือแนะแนวมหาวิทยาลัย  
- โครงการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (กสอ.สอ.1.2.9-2-04) 
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ 4 รายกการ ได้แก่ กล้อง DSLR  กล้องบันทึกภาพนิ่ง เครื่อง

บันทึกเสียง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลด้านการฟฟิก  
2.2.2) งานสื่อสารมวลชน ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยรับผิดชอบ

โครงการและด าเนินงานตามความรับผิดชอบ ได้แก่   
 - โครงการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กร (สอ.กสอ.1.2.9-2-05) 
 - โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสื่อสารองค์กร (สอ.กสอ.1.2.9-2-06) โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เผยแพร่ภายในและภายนอกเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบจดหมายข่าว  
- การก าหนดประเด็นข่าวที่น าเสนอผ่านสื่อมวลชนรายสัปดาห์ (สอ.กสอ.1.2.9-2-07)        

ที่เปน็การมอบหมายงานที่ระบุถึงผู้รับผิดชอบและถ่ายทอดให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
-  ด าเนินการเผยแพร่ข่าว สกู๊ป และภาพข่าวผ่านสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ (สอ.กสอ.

1.2.9-2-08) ตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Work Flow) ดังนี้ ส่งหนังสือเชิญผู้สื่อข่าว เพ่ือท าข่าวในกิจกรรม
นั้น ๆ  เช่น การเขียนข่าวแจก รับรองผู้สื่อข่าว คลิปปิ้งข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ประเมินมูลค่าสื่อ (สอ.กสอ.
1.2.9-2-09 ) พร้อมทั้งน าเสนอผู้บริหาร และท่ีประชุมผู้บริหาร เช่น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี 
ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก  

- ด าเนินงานจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ระยะสั้นๆ ของกิจกรรมที่มหาวทิยาลัยจัดขึ้น 
ตามแผนการปฏิบัติงาน (สอ.กสอ.1.2.9-2-10) เช่น แผนประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา แผนประชาสัมพันธ์
วันสถาปนามหาวิทยาลัย แผนประชุมวิชาการนานาชาติ  

2.2.3) งานบริหารสื่อใหม่ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยรับผิดชอบ
โครงการและด าเนินงานตามความรับผิดชอบ ได้แก่   

- โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 (สอ.กสอ.
1.2.9-2-11) 

- จัดท าตารางการน าเสนอข่าว (กสอ.สอ.1.2.9-2-12) พร้อมผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย และน าเสนอผู้อ านวยการกองสื่อสาร
องค์กร 

- ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ตามภาระงานบริหารสื่อใหม่ 
2.2.4) งานสื่อสารการตลาด ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยรับผิดชอบ

โครงการและด าเนินงานตามความรับผิดชอบ ได้แก่ 
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- โครงการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่ 8 (กสอ.สอ.
1.2.9-2-13) 

- โครงการการเผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชน (กสอ.สอ.1.2.9-2-14) 
- ด าเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Sound of Love  

3. มีการทบทวน/ประเมินตามเกณฑ์ข้อ 2 
โดย กองสื่อสารองค์กร ได้มอบหมายให้งานในสังกัด ทั้ง 4 งาน ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด

และได้รับมอบหมาย ตามการประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2559 ทั้งนี้ กองสื่อสารองค์กร ก าหนดจัด
ประชุม เพ่ือทบทวนการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ทุกงานในสังกัด รายงานผลการด าเนินงาน รายงานปัญหา
อุปสรรค พร้อมน าเสนอแนวทางการแก้ไข (กสอ.สอ.1.2.9-2-01)  

ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือการด าเนินด้านการสื่อสารองค์กร ในด้านต่าง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีการทบทวนการด าเนินงาน พบว่า 

3.1 งานบริหารทั่วไป ได้ทบทวนการด าเนินงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 

3.2 งานสื่อสารมวลชน  มี 1)การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
สถานีวิทยุ ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในวงจ ากัด ควรพิจารณาช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์อ่ืน ซี่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย และ2) ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สถานีวิทยุ ฯลฯ ยังไม่ได้รับความสนในจากสื่อภายนอก ควรมี
แนวทางในการก าหนดประเด็นให้มีความสนใจ 

3.3 งานบริหารสื่อใหม่ การด าเนินงาน ได้แก่ การเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยใหม่ อาทิ Facebook Line@ 
Instagram Twitter Youtube เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ยังมีผู้ติดตามข้อมูลจากสื่อจ านวนน้อย       
จึงควรหาแนวทางการเพิ่มผู้ติดตามในสื่อสมัยให้มากข้ึน 

3.4 งานสื่อสารการตลาด ได้ทบทวนการด าเนินงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งยังไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนตามเกณฑ์ข้อ 3 

จากการด าเนินงานของ กองสื่อสารองค์กร ได้ทบทวนการด าเนินงาน โดย พบว่าการด าเนินงานของ    
งานสื่อสารมวลชน และงานบริหารสื่อใหม่ จ าเป็นต้องมีการปรับปรังการด าเนินงาน ตามที่ประชุม ครั้งที่ 
7/2559 (กสอ.สอ.1.2.9-4-01) โดยมีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยได้ด าเนินการดังนี้   

4.1 งานสื่อสารมวลชน   1) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
สถานีวิทยุ ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์อยู่ในวงจ ากัด  ได้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ มติชนออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์ สยามรัฐ
ออนไลน์  ไทยพีอาร์ (สอ.กสอ.1.2.9-4-02)   2) ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ สถานีวิทยุ ฯลฯ ยังไม่ได้รับความสนในจากสื่อภายนอก ได้ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการก าหนด
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ประเด็นการน าเสนอข่าว ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกวันจันทร์ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติประเด็น และมอบหมาย
เพ่ิมเติม (สอ.กสอ.1.2.9-4-03) 

 4.2 งานบริหารสื่อใหม่ การเผยแพร่ผ่านสื่อสมัยใหม่ พบว่า ยังมีผู้ติดตามข้อมูลจากสื่อจ านวนน้อย       
จึงควรหาแนวทางการเพ่ิมผู้ติดตามในสื่อสมัยให้มากขึ้น โดย จัดกิจกรรมเพ่ิมยอด Like ยอดติดตาม ผ่านสื่อ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (สอ.กสอ.1.2.9-4-04)   
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

โดยกองสื่อสารองค์กร ได้ปรับปรุงและพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
5.1 เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย จากการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ มติชนออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์ 

สยามรัฐออนไลน์ ไทยพีอาร์ (สอ.กสอ.1.2.9-5-01)   
5.2 มียอดสรุปมูลค่าสื่อรายเดือนเพิ่มข้ึนจากการการก าหนดประเด็นการน าเสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชา 

ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ (สอ.กสอ.1.2.9-5-02)   
5.3 งานบริหารสื่อใหม่ มีผู้ติดตามทาง Facebook  เพ่ิมมากข้ึนเดิม 15,834 คน เป็น 19,517 คน  

(สอ.กสอ.1.2.9-5-03)   
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

2 ข้อ 3 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.กสอ.1.2.9-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน กองสื่อสาร

องค์กร สังกัดส านักงานอธิการบดี 
สอ.กสอ.1.2.9-1-02 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5/2559  
สอ.กสอ.1.2.9-1-03 รายงานงบประมาณรายได้ รายจ่าย ที่ได้รับจัดสรร กองสื่อสารองค์กร ปี 2560 
สอ.กสอ.1.2.9-1-04 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 กองสื่อสารองค์กร 
สอ.กสอ.1.2.9-1-05 คู่มืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
สอ.กสอ.1.2.9-2-01 รายงานประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2559 
สอ.กสอ.1.2.9-2-02 รายงานโครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 12 ปี 
สอ.กสอ.1.2.9-2-03 รายงานโครงการ 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี...เพ่ือสังคม 
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สอ.กสอ.1.2.9-2-04 รายงานโครงการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
สอ.กสอ.1.2.9-2-05 รายงานโครงการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพ่ือการสื่อสารองค์กร 
สอ.กสอ.1.2.9-2-06 รายงานโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสื่อสารองค์กร 
สอ.กสอ.1.2.9-2-07 ประเด็นข่าวที่น าเสนอผ่านสื่อมวลชนรายสัปดาห์ 
สอ.กสอ.1.2.9-2-08 ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Work Flow) เผยแพร่ข่าว สกู๊ป และภาพข่าวผ่านสื่อมวลชน 
สอ.กสอ.1.2.9-2-09 รายงานการเสนอคลิปปิ้งข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ เสนอผู้บริหาร 
สอ.กสอ.1.2.9-2-10 แผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย    
สอ.กสอ.1.2.9-2-11 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
สอ.กสอ.1.2.9-2-12 ตารางการน าเสนอข่าวรายสัปดาห์ งานบริหารสื่อใหม่ 
สอ.กสอ.1.2.9-2-13 โครงการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 
สอ.กสอ.1.2.9-2-14 โครงการการเผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชน 
สอ.กสอ.1.2.9-2-01 รายงานประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 6/2559 
สอ.กสอ.1.2.9-4-01 รายงานประชุมกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 7/2559 
สอ.กสอ.1.2.9-4-02 ข่าวที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
สอ.กสอ.1.2.9-4-03 ประเด็นข่าวทีน่ าเสนอข่าวต่อผู้บังคับบัญชา รายสัปดาห์ 
สอ.กสอ.1.2.9-4-04  จัดกิจกรรมเพ่ิมยอด Like ยอดติดตาม ผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
สอ.กสอ.1.2.9-5-01   สรุปข่าวที่ได้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
สอ.กสอ.1.2.9-5-02   ยอดสรุปมูลค่าสื่อรายเดือน 
สอ.กสอ.1.2.9-5-03   จ านวนผู้ติดตามทาง Facebook  “rmutpfb” 

 
จุดแข็ง 
       ผู้บริหารเห็นความส าคัญของงานด้านการประชาสัมพันธ์ และให้การสนับสนุน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สามารถท างานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดได้หลายหน้าที่ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมาย  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
          มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขตและอยู่กระจัดกระจายกันในกรุงเทพฯ จึงยากต่อการประสานงานที่เป็น
เอกภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

    - สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์กับสถาบันเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อมวลชนสัมพันธ์ให้ประสบความส าเร็จ  
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    - สร้างแรงจูงใจในการท างานให้เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  
 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  : นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน โทร 02 665 3777 ต่อ 6935 

   (ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวสมพิศ ไปเจอะ   โทร 02 665 3777 ต่อ 6930 

     (ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารมวลชน) 

  นางสาวจุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์ โทร 02 665 3777 ต่อ 6934 

     (ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่) 

  นางสาวลดาวัลย์ ค าไพรินทร์  โทร 02 665 3777 ต่อ 6933 

     (ต าแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารการตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-70 
 

                                                                                                                                                                                                                     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.10  : งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

         ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

2. มีการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 1 ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

4. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

5. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับสากล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

6. มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และน าผลการประเมินไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

7. มีผลงานได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ 

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 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 1. มีระบบและกลไกการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานดังนี้ 
1. P = Plan มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี

โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนจ านวน 12 โครงการ 6 กิจกรรม (กศว. สอ. 1.2-1-01 แผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)) 

2. D = Do มีการประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่
ก าหนดและด าเนินโครงการและกิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด (กศว. สอ. 1.2 -1-02 รายงานการประชุม
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คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2 -1-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ) (กศว. สอ. 1.2-1-04 รายงานการประชุมคณะท างาน อพ.สธ) (กศว. สอ. 
1.2-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการ โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี) 
(กศว. สอ.1.2-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถี
ไทย) (กศว. สอ.1.2-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม) (กศว. สอ. 
1.2-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ) และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน (กศว. สอ. 1.2 -1-09 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2-1-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.) (กศว. สอ. 1.2-1-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ) (กศว. สอ. 1.2-1-12 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี) (กศว. สอ.1.2 -1-13 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย) (กศว. สอ. 1.2 -1-14 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม) (กศว. สอ. 1.2-1-15 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)  

3. C = Check มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดย
ผู้อ านวยการ  กองศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 
ดังนี้ 

1) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1  วันที่  4 พฤศจิกายน 2559 
(กศว. สอ. 1.2-1-16 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 
2560) 

2) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2  วันที่ 22 ธันวาคม 2559 
(กศว. สอ. 1.2-1-17 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
2560) 

3) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 3  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
(กศว. สอ. 1.2-1-18 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 
2560) 

4) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 4  วันที่ 27 เมษายน 2560 
(กศว. สอ. 1.2-1-19 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 

2560) 
4. A = Action มีการประเมินผลโครงการและน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา

งาน เช่น โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ ๑ โดยได้รับข้อเสนอแนะ เรื่องการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป 
ท าให้บุคคลภายนอกไม่ทราบถึงการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งถัดไป  ได้มีการด าเนินการปรับแก้ในเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ โดยเพ่ิมช่องทางให้มีความหลากหลายมากขึ้นมากขึ้น เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
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มหาวิทยาลัย, เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม และทาง Facebook                       กองศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
บุคคลภายนอกได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ถึงการจัดโครงการ จึงท าให้มีบุคคลภายนอกได้ร่วมโครงการมากขึ้น (กศว. 
สอ. 1.2-1-08 รายการการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) 
(กศว. สอ. 1.2-1-09 รายการการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 
2560) (กศว. สอ. 1.2-1-10 โครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม) (กศว. สอ.1.2-1-11 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการ) (กศว. สอ. 1.2-1-12 ใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ)  

 2. มีการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ 1 ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 
มี การด า เนิ น งานตามแผนที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ อย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ งทุ กปี  ( กศว .  สอ .  

 1.2-2-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 1.2-2-
02 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)) 

 3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย/แห่ง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 

โดยกองศิลปวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานภายใน จากบุคลากรทั้ง 9 คณะและหน่วยงานในสังกัดอธิการบดี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.-มทร.พระนคร(กศว. สอ. 1.2-3-01 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ) (กศว. สอ. 1.2-3-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ซึ่งได้มีการประชุม             คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                  และรายงานผลการด าเนินงาน ผล
การประเมินโครงการและแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการ อีกทั้งยังก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจะประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ส่วนการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.-มทร.พระนคร เพ่ือด าเนินงาน
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด านิฯ ตามแผนแม่บท และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ รวมถึงก ากับ ติดตามการด าเนินงานและจัดท ารายงานแสดง
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและสรุปรายงานประจ าปีงบประมาณ ซึ่งจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ได้มี
การจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าวและจัดโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
(กศว. สอ. 1.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม) (กศว. สอ. 
1.2-3-04 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ)  

และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยมีทั้งในส่วนงานด้านศิลปวัฒนธรรม                 
ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน  (กศว. สอ. 1.2-3-05 หนังสือ
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน) เครือข่ายร่วมกับวัด
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เทวราชกุญชร            ในโครงการรวมพลังแห่งความภักดี เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิตร ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ (กศว. สอ. 1.2-3-06 หนังสือนิมนต์ พระ 9 รูป) เครือข่าย
ร่วมกับวัดธรรมมงคล สถาบันพลังจิตตานุภาพ ในโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ ๑ ภาคท่ี ๑ และภาคที่ ๒ (กศว. สอ. 1.2-3-07 
หนังสือขอเปิดสาขา) (กศว. สอ. 1.2-3-08 หนังสือแบบตอบรับเป็นวิทยากร) เครือข่ายร่วมกับปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี, ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , ชุมชนศุภมิตร ๑ และชุมชนศุภมิตร ๒  ในโครงการการ
จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้ด าเนินกิจกรรมโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (กศว. สอ. 1.2-3-09 หนังสือ
เชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ) 

ส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) เพ่ือรับทราบแนวทางสนอง
พระราชด าริ              ตามกรอบและกิจกรรมที่ก าหนด และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. (กศว. สอ. 1.2-3-10 หนังสือก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560) (กศว. สอ. 1.2-3-11 หนังสือขอเชิญร่วมงาน BIOFIN DAY “จากฐานทรัพยากรไทยที่

มั่นคงสู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน) และได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย C-อพ.สธ ภาค
กลางตอนล่าง เพ่ือการด าเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกัน (กศว. สอ. 1.2-3-12 หนังสือ
เชิญประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ ภาคกลางตอนล่าง)      

 4. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

โดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 6 ช่องทาง ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th  จ านวน  15 เรื่อง 

(กศว. สอ. 1.2-4-01 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ) 
2. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จ านวน 57 เรื่อง 

(กศว. สอ. 1.2-4-02 เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม) 
3. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv จ านวน 86 เรื่อง 

(กศว. สอ. 1.2-4-03 Facebook กองศิลปวัฒนธรรม) 
4. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จ านวน 16 เรื่อง 

(กศว. สอ. 1.2-4-04 Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่าน YouTube ) 
5. YouTube Uchannel https://www.youtube.com/user/uchannel555   จ านวน 5 เรื่อง 

(กศว. สอ. 1.2-4-05 Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่าน YouTube) 

https://www.facebook.com/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
https://www.youtube.com/user/uchannel555
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6. หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2560   ข่าวการศึกษา-สาธารณสุข  จ านวน 1 ข่าว 
   (กศว. สอ. 1.2-4-06 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก) 

 5. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับสากล อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
โดยมีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ผ่าน

การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านขนมไทย งานใบตองดอกไม้สด ศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัย Panasastra 
University Cambodia ประเทศกัมพูชา ในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน และได้เผยแพร่
วารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม” ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ  (กศว. สอ. 1.2-5-01 โครงการศึกษา
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน) (กศว. สอ. 1.2-5-02 ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม) 
(กศว. สอ. 1.2-5-03 เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หน้าเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม) 

 6. มีผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และน าผลการประเมินไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดท าสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จ านวน 

12 โครงการ 5 กิจกรรม ซึ่งได้สรุปผลคิดเป็นร้อยละ 93.93 และน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมบุคลากรกอง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หาแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้นต่อไป 

(กศว. สอ. 1.2-6-01 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2560)  (กศว. 
สอ. 1.2-6-02 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 หน่วยงานกองศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข)   

  7. มีผลงานได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ 
………-.........................................................................................…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3 
คะแนน 

3 ข้อ 3 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. สอ. 1.2-1-01 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
กศว. สอ. 1.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ 
กศว. สอ. 1.2-1-04 รายงานการประชุมคณะท างาน อพ.สธ 
กศว. สอ. 1.2-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการ โครงการ 12 สิงหามหามงคล  

เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี 
กศว. สอ.1.2-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์

วิถีไทย 
กศว. สอ.1.2-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม :  

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
กศว. สอ. 1.2-1-09 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-1-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. 
กศว. สอ. 1.2-1-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ 
กศว. สอ. 1.2-1-12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี 
กศว. สอ. 1.2-1-13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 
กศว. สอ. 1.2-1-14 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-1-15 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม :  

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
กศว. สอ. 1.2-1-16 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 
กศว. สอ. 1.2-1-17 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 
กศว. สอ. 1.2-1-18 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 
กศว. สอ. 1.2-1-19 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 
กศว. สอ. 1.2-1-20 รายการการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
กศว. สอ. 1.2-1-21 รายการการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560  

วันที่ 27 เมษายน 2560 
กศว. สอ. 1.2-1-22 โครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม 
กศว. สอ. 1.2-1-23 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
กศว. สอ. 1.2-1-24 ใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. สอ. 1.2-2-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-2-02 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
กศว. สอ. 1.2-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.-มทร.พระนคร 
กศว. สอ. 1.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว. สอ. 1.2-3-04 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจาก

พระราชด าริฯ 
กศว. สอ. 1.2-3-05 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. 

อย่างยั่งยืน 
กศว. สอ. 1.2-3-06 หนังสือนิมนต์ พระ 9 รูป 
กศว. สอ. 1.2-3-07 หนังสือขอเปิดสาขา 
กศว. สอ. 1.2-3-08 หนังสือแบบตอบรับเป็นวิทยากร 

กศว. สอ. 1.2-3-09 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม :  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

กศว. สอ.  1.2-3-10 หนังสือก าหนดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.) 
 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กศว. สอ. 1.2-3-11 หนังสือขอเชิญร่วมงาน BIOFIN DAY “จากฐานทรัพยากรไทยที่ม่ันคง สู่นวัตกรรมการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

กศว. สอ. 1.2-3-12 หนังสือเชิญประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ ภาคกลางตอนล่าง)        
กศว. สอ. 1.2-4-01 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
กศว. สอ. 1.2-4-02 เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-4-03 Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-4-04 Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่าน YouTube  
กศว. สอ. 1.2-4-05 Link กิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่าน YouTube 
กศว. สอ. 1.2-4-06 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 
กศว. สอ. 1.2-5-01 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
กศว. สอ. 1.2-5-02 ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-5-03 เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หน้าเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
กศว. สอ. 1.2-6-01 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2560 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. สอ. 1.2-6-02 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2559 หน่วยงานกอง

ศิลปวัฒนธรรม พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข  

 

จุดแข็ง 
 มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างเข้มแข็ง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชน/สังคม เป็นฐานข้อมูล ให้ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง โทร 026653777 ต่อ 6239 

   (ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวกิตตินันท์  จันทวงศ์ โทร 026653777 ต่อ 6624 

   (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 

 : นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม โทร 026653777 ต่อ 6238 

   (หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม) 

 : นายถาวร อ่อนละออ โทร 026653777 ต่อ 6237 

   (หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 

 : นางรัตนา ดิสสระ                     โทร 026653777 ต่อ 6235 

   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)   
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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/

ประเมิน
กระบวนการ* 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 มีการทบทวน/

ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

    มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาจากการ
ทบทวน
กระบวนการ 

      มีผลจากการ
ปรับปรุงพัฒนาท่ีดี
ขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หมายเหตุ *ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอะไร อย่างไร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 
 

1.มีระบบ/มีกลไก 
- มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  โดยมีส านักประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 4 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานข้อมูลสารสนเทศ 3. 
งานวิจัยและฝึกอบรม และ 4. งานประเมินคุณภาพ  ซึ่งทุกงานมีส่วนร่วมท าหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   

- มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน (หน่วยงานระดับกอง)  
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณบดี 
ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบด ี

- ส านักประกันคุณภาพได้ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย ก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน ตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย (สปภ.(สอ.) 1.2.11-01)  โดย
มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแลและ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยส านักประกันคุณภาพรับผิดชอบจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ในระดับ
มหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการเมินคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานคณะ 

- น าเสนอร่างนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 
2559 (สปภ.(สอ.) 1.2.11-2) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ
รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน  

- เสนอนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน และแผนด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (สปภ.(สอ.) 1.2.11-3)   

- ส านักประกันคุณภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน    
2 โครงการ  
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2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินงาน  

-  ตามที่ผู้บริหารได้ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นโยบายตัวบ่งชี้ 
และเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้ง
ที่ 10/2559 นั้น ส านักประกันคุณภาพ จึงจัดท าบันทึกขอส่งแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559  และขอความอนุเคราะห์ให้คณะด าเนินการจัดท านโยบายตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
คุณภาพ ระดบัคณะ 

โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ(สปภ.(สอ.)1.2.11-4) 
-  ส านักประกันคุณภาพมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 (สปภ.

(สอ.)1.2.11-5) โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ             ปีการศึกษา 2559 ใน
ระดับสถาบันและรองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการ
ด าเนินงานและการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2559 

- จัดท าแบบฟอร์มรายงาน มคอ.7 ระดับหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาว์โหลดได้จากเว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพ และ
ให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบตามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์ สกอ. พร้อมผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา

ส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2558 ( Improvement 
Plan) (สปภ.(สอ.)1.2.11-6) 

- มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์สกอ./สมศ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรกียรติวงศ์ ชั้น 6 
คณะบริหารธุรกิจ (สปภ.(สอ.)1.2.11-7) 

2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม (สปภ.(สอ.)1.2.11-8) 

 

3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ 
จากรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย พบว่าการให้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญที่
มีส่วนช่วยในการผลักดัน และสนับสนุนการจัดท ารายงานตนเองเป็นไปอย่างเรียบร้อย และทันเวลา รวมทั้งมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีอาจารย์ผู้สอนใหม่ซึ่งยังไม่มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมินและจัดท ารายงานของการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
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4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ 

จากข้อเสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 
2559 ว่าให้ควรมีต้นแบบในการเขียนให้คณะเป็นแนวทางและในการตรวจประเมินหลักสูตรควรให้คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ดูแลหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมาท าความเข้าใจก่อนการตรวจประเมินดังนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทางส านักประกันคุณภาพ จึงมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรขึ้น โดยจะมีกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือที่จะ
สามารถสนับสนุนการเก็บข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และกลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สามารถช่วยสนับสนุน และให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือท ารายงานการประเมินตนเองให้บรรลุความส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน เบื้องต้น ของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในปีการศึกษา 2559      
มีแนวโน้มสูงกว่าผลการประเมินฯ ของปีการศึกษา 2558 (สปภ.(สอ.)1.2.11-9) 

  

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
(เบื้องต้น) 

1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.92 3.20 

2.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

3.45 3.97 

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

 

6 เดือน 
(1 สค. 59-31 มค.60) 

10 เดือน 
(1 สค. 59-31 พค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    
เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   3 
คะแนน 

2 2 5 5 

 



 

    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2559     ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    1.2-82 
 

                                                                                                                                                                                                                     

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สปภ.(สอ.)1.2.11-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สปภ.(สอ.)1.2.11-2 นโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

สปภ.(สอ.)1.2.11-3 แผนด าเนนิงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

สปภ.(สอ.)1.2.11-4 บันทึกที่ ศธ 0581.23/0301 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เร่ือง ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

สปภ.(สอ.)1.2.11-5 รายงานการประชุม คณะกรรมการการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา  2559 

สปภ.(สอ.)1.2.11-6 บันทึกที่ ศธ 0581.23/0305 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เร่ือง ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

สปภ.(สอ.)1.2.11-7 โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏบิตัิการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์สกอ./สมศ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร
กียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ 

สปภ.(สอ.)1.2.11-8 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิตัิการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เม่ือวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

สปภ.(สอ.)1.2.11-9 ตารางผลคะแนนรายงานการประเมินตนเองในระดบัหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 - 
2559 

จุดแข็ง  
  - 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวพัทรียา  เห็นกลาง      โทร 0-2282-9009  ต่อ  6067 

     (ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   นางสาวเจนจิรา    งามมานะ  

       นางสาววาสนา สังข์โพธิ์   

 นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา   

 นายวรวุฒิ  บุญกล่ า   

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
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