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ส่วนที่ 1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจบุัน 

 
 

ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2563  
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ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

…………………………… 
1. ประวัติความเป็นมาของส านักงานอธิการบดี 
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานกัศึกษา 

  ต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดต้ังส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก 5 หน่วยงาน คือ กอง
ประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสัมพันธ์ ส านักประกันคุณภาพ และสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 
ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกองสื่อสารองค์การ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 

2. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดี  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองคลัง 

กองสื่อสารองค์การ 

กองบริหารงานบุคคล 

กองวิเทศสัมพันธ์ ส านักประกันคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการประจ า 

ส านักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

กองศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 

สถานีวิทยุสาธารณะฯ 
 

กองนโยบายและแผน 



ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน           1 - 2                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

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

4. วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานช้ันน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูก่ารปฏิบัต ิ

2. บรหิารจัดการองค์กร และสนบัสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

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

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

         จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญเป็นที่ยอมรับ ผู้บริหารให้ความส าคัญ   
   ต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้น   

   2. มีความสัมพันธ์ที่ดีให้ความร่วมมือในการท างานระหว่างหน่วยงาน/นักศึกษาและมจีิตส านึก 
                        ในการให้บริการ ผูบ้รหิารส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรทกุระดบั  
   3. มีการพฒันาศักยภาพบุคลากรตามสายงานที่รบัผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  
   4. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

   5. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานการศึกษาและมผีลสมัฤทธ์ิที่มีคุณภาพ  
 จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. ศักยภาพของบุคลากรไม่เท่ากัน สง่ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลงัที่ได้ก าหนดไว้ 
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4. บุคลากรที่ไม่มหีน้าทีร่ับผิดชอบประเมินคุณภาพยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพอย่างถ่องแท ้

5. ภาระงานหลักไมเ่สร็จตามก าหนด เนือ่งจากได้รับมอบหมายงานอื่นฯ นอกเหนือจากภาระงาน
หลักมากเกินไป 

6. มีข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ในการด าเนินงาน ส่งผลต่อประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
7. ระบบข้อมลู และสารสนเทศยังไม่เป็นปจัจบุัน และยังไมส่ามารถน าไปใช้จรงิบางระบบ 

 2. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 
     โอกาส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการปฏบัติงาน การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและใหโ้อกาสบคุลากรสายสนบัสนุนมากขึ้น 
3. มีบุคลากรและหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติงานอย่างดีย่ิง 
4. มีการสร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
5. นโยบายของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความส าเรจ็ 
6. มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกส าหรบันักศึกษา เพื่อมุ่งสู่วิชาชีพและนโยบายของรัฐให้การสนบัสนุน

สถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร 
7. งานยุทธศาสตรเ์ป็นงานที่มีความส าคัญในการบรหิารภาครัฐสมัยใหม่ จึงได้รบัความไว้วางใจ        

มอบหมายใหป้ฏิบัติงานส าคัญต่างๆ 
8. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพฒันามหาวิทยาลัย 

        อุปสรรค  (Threats) 
1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยงัไม่สามารถวัดผลงานของบุคลากรได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. วิกฤติทางการเมืองมีผลกระทบต่อการท างานของบุคลากร 

3. การรบัรู้ในเชิงเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอื่นๆ ในเรือ่งของงานบรหิารจัดการ ระบบค่าตอบแทน 
สวัสดิการและแรงจูงใจ ปริมาณงานส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบัตงิานอย่างไม่เตม็ก าลังและไม่รักองค์กร 

4. นโยบายมหาวิทยาลัยในบางเรื่องไมม่ีความชัดเจน ท าให้ไมท่ราบแนวปฏิบัตทิี่ถูกต้อง 
5. มหาวิทยาลัยยังไม่เป็นทีรู่้จักของบุคคลภายนอก 
6. การเปิดเสรทีางการศึกษาท าใหม้ีการแข่งขันสูง 
7. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการไมท่ันสมัย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
8. วิกฤติเศรษฐกิจท าให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามประมาณการและระยะเวลา     

ที่ก าหนด 
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6. ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน 
 ส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
10 หน่วยงาน โดยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมหีน้าที่ดังนี ้
  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 

  3. กองนโยบายและแผน 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผน การจัดท า การวิเคราะห์ การติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ  รายงานประจ าปี 

  4. กองบริหารงานบุคคล 
  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านบุคคล ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน
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. กองสื่อสารองค์การ 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความ
ทันสมัย ขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เป็น
ที่จดจ าของสังคมและผู้มาติดต่อ ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อ social media เผยแพร่ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด าเนินการด้านบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ฯลฯ 
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7. กองศิลปวัฒนธรรม 
  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายใน ท าหน้าที่ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนองโครงการตามพระราชด าริต่าง ๆ ฯลฯ 

  8. กองวิเทศสัมพันธ์ 
  เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นกองภายใน 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. 

10. สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา 
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชนท้องถ่ิน  

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติของประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อรองรับการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
7. บุคลากรสายสนับสนุน 

สรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี ประกอบการจัดท า SAR ปีการศึกษา 2563 
1. ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  19 คน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย              113 คน 

3. พนักงานราชการ       09 คน 

4. ลูกจ้างประจ า       04 คน 

5. ลูกจ้างช่ัวคราว       37 คน 

รวมท้ังสิ้น              182 คน 
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ตารางท่ี 1-1 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์               

ในการท างานเฉลี่ย 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

อายุราชการ/
ประสบการณ์
ในการท างาน

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

ข้าราชการ - 10 9 - 54.95 29.47 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 57 55 - 37.74 7.63 

พนักงานราชการ 3 6 - - 40.33 7.11 
ลูกจ้างประจ า 2 2 - - 50.25 24.50 
ลูกจ้างช่ัวคราว 10 27 - - 36.62 6.14 

รวม 16 102 64 - 39.71 10.05 
 
อ้างอิง : กองบรหิารงานบุคคล 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2563   
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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ตารางท่ี 1-2 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

รวม หมายเหต ุ

1. ส านักงานอธิการบด ี - 3 - - - 3  

2. กองกลาง 5 11 4 - 12 32  

3. กองคลัง 4 29 3 1 4 41  

4. กองนโยบายและแผน 2 15 - 1 1 19  

5. กองบริหารงานบุคคล 7 19 1 1 1 29  

6. กองพัฒนานกัศึกษา 1 15 1 1 5 23  

7. กองสื่อสารองค์การ - 4 - - 7 11  

8. กองศิลปวัฒนธรรม - 4 - - 4 8  

9. กองวิเทศสมัพันธ์ - 5 - - 1 6  

10. ส านักประกันคุณภาพ - 6 - - - 6  

11. สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา - 2 - - 2 4  

รวมท้ังสิ้น 19 113 9 4 37 182  
 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2563   
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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8. อาคารสถานท่ี 

  อาคารสถานที่ ตามพื้นที่ด าเนินงาน 1 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงาน

อธิการบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ส านัก             

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยอาคารสถานที่ของ

ส านักงานอธิการบดี มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1-3 แสดงจ านวนอาคารสถานท่ีจ าแนกตามประเภท 

อาคาร จ านวน (หลงั/ห้อง) 
อาคารส านักงานอธิการบดี 5 ช้ัน 1 หลัง 
โรงจอดรถ 1 หลัง 
อาคารเอนกประสงค์1  5 ช้ัน 1 หลัง 
  

อ้างอิง : กองกลาง                        ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

9. ครุภัณฑ์ 

ตารางท่ี 1-4 แสดงจ านวนครุภัณฑ์ 

ล าดับที ่ ประเภท/คณะ 
จ านวนตามมาตรฐาน 

(จ านวนที่ควรจะมี) 
มีอยู ่ ต้องการเพิ่ม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

ส านักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

กองคลงั 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพฒันานักศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

กองสือ่สารองค์การ 

กองศิลปวัฒนธรรม 

ส านักประกันคุณภาพ 

สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 

รวม 

ตามทะเบียนครุภัณฑ ์

ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบด ี

 

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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10. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจ าปีของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
จ าแนกตามประเภทรายจา่ย 

 

   งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทรายจ่าย   (ปีปัจจุบัน)  

   จัดสรร   เบิกจ่าย  

งบบุคลากร        17,673,300.00         10,268,480.93  

เงินเดือน        13,289,100.00           7,648,160.93  

ค่าจ้างประจ า          1,773,900.00           1,025,430.00  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          2,610,300.00           1,594,890.00  

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว                         -      

งบด าเนินงาน            246,100.00             148,479.58  

ค่าตอบแทน             134,400.00              109,530.58  

ค่าใช้สอย             111,700.00               38,949.00  

งบลงทุน            324,000.00             321,000.00  

ค่าครุภัณฑ์             324,000.00              321,000.00  

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง                         -      

งบเงินอุดหนุน        67,588,300.00         49,712,338.06  

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร        42,541,300.00         28,338,979.03  

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน        25,047,000.00         21,373,359.03  

งบรายจ่ายอ่ืน                         -                            -    

รวม        85,831,700.00         60,450,298.57  

อ้างอิง : กองคลัง          ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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 งบประมาณเงินรายได ้
  ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกประเภทรายจ่าย      

ของส านักงานอธิการบดี 
 

  
ประเภทรายจ่าย 

  

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  (ปีปัจจุบัน)  

 จัดสรร   เบิกจ่าย  

งบบคุลากร          7,686,000.00           4,634,370.70  

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว          7,686,000.00           4,634,370.70  

งบด าเนินงาน        32,778,050.00           9,291,993.14  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสด ุ         32,778,050.00           9,291,993.14  

ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน            834,220.00             623,253.00  

ค่าครุภัณฑ์             834,220.00              623,253.00  

งบเงินอุดหนุน        26,426,450.00         25,216,450.00  

งบรายจ่ายอ่ืน        11,133,950.00           2,537,686.45  

งบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย        26,661,730.00           1,456,879.46  

งบเงินรายได้สะสม มทร.          6,909,440.00           3,454,716.00  

รวม      112,429,840.00         47,215,348.75  

อ้างอิง : กองคลัง       ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี  เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี 
ดังนี้ คือ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองนโยบายและแผน 
  4. กองบริหารงานบุคคล 
  5. กองพัฒนานกัศึกษา 

  ต่อมามหาวิทยาลยัได้จัดตัง้ส่วนราชการระดบักองเป็นการภายในเพิม่อกี 5 หน่วยงาน คือ กอง
ประชาสัมพนัธ์ กองศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสมัพันธ์ ส านักประกันคุณภาพ และสถานีวิทยสุาธารณะเพือ่การศึกษา 
ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนช่ือเป็นกองสือ่สารองค์การ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
  การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี รับการตรวจ
ประเมินองค์ประกอบคุณภาพ 4 องค์ประกอบ จ านวน 17 ตัวบ่งช้ีเฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ     
ดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รายละเอียด ดังนี้ 
 
  องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดมีาก และมีจ านวนตัวบง่ช้ีระดับดมีาก  
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี   
 
  องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติตามพันธกิจหลกัของส านักงานอธิการบด ี

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.83 ผลการประเมินอยู่ในระดับดมีาก และมีจ านวนตัวบง่ช้ีระดับดมีาก  
จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี  และระดับดี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
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  องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00  ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก และมีจ านวนตัวบง่ช้ีระดับดมีาก

จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  
 

  องค์ประกอบที่ 4 ระดับความส าเรจ็ในการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.67  ผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ และมีจ านวนตัวบ่งช้ีระดบัดีมาก

จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี และระดับดี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                 1 - 13                                                        ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบ จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ส านักงานอธิการบด ี ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 1 การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ 

จุดที่ควรพฒันา 

ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ให้
เป็นไปตามบรบิทการ
เปลี่ยนแปลง 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

จัดประชุมหารือ เพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรงุพัฒนา
กลยุทธ์ 

แผนการด าเนินการ  : 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
2. ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามบริบท
การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

KPI  :   
1.มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 

2.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดี อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2565 

ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท า
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 219/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ขอ งส านั ก ง าน
อธิการบดี โดยมีหน้าที่ส าคัญใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดีให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ฯ 
ตามบริบทการเปลี่ยนแปลง และ
จะด าเนินการทบทวนแผนฯเมื่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19ดีข้ึน 

 
 



ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                 1 - 14                                                        ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบ 
จุดท่ีควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

องค์ประกอบที่ 
2 การปฏิบัติ
ตามพันธกิจ
หลักของ
ส านักงาน
อธิการบด ี

จุดที่ควรพฒันา 

ทบทวนเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกบัหน่วยงาน 

 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

ก าหนดเกณฑ์ให้มีความ
ชัดเจน และสามารถตีความได้
อย่างชัดเจน 

แผนด าเนินการ :   
1. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ทบทวนตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงาน 
2. น าเสนอการทบทวนของหน่วยงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่ อ
พิจารณา 
 
 
KPI : ตัวบ่งช้ีมกีารพฒันาปรับปรงุ จ านวน 2 ตัว
บ่งช้ี 

ปีการศึกษา 
2563 

ส านักงานอธิการบดีได้จัดท าหนังสือ
ที่  อว 652.01/141 ลว.14 ม.ค. 64 
โดยขอให้หน่วยงานทบทวนเป้าหมาย
คุณภาพและเกณฑ์การประเมินตาม
ตั วบ่ งช้ี ที่ หน่ วยงานรับผิ ดชอบ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และได้น า
ผลการทบทวนของหน่วยงานเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีครั้งที่  1/2564 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 
4.2 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                 1 - 15                                                        ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
ระดับส านักงานอธิการบดี 

 

ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบ 
จุดท่ีควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 จ านวน
หน่วยงานที่เข้าศึกษาดู
งานในหน่วยงานหรือ
จ านวนรางวัลที่ได้รับ
การยกย่องจาก
หน่วยงานภายใน/
ภายนอก 

 
1.ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

 
2.สนับสนุนใหห้น่วยงานสร้าง
นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการ 

แผนด าเนินการ :   
1. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ หน่ วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดีสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้การสร้างนวัตกรรม ด้านการ
บริหารจัดการให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบด ี
 
KPI :  
    ตัวบง่ชี้มีการพฒันาปรับปรุง จ านวน 2 ตัวบง่ชี ้

ปีการศึกษา 
2563 

1. มีการสร้างเครือข่าย จ านวน ๒๐ 
เครือข่าย ของหน่วยงานดังน้ี  
- กองนโยบายและแผน 1 เครือข่าย  
- กองบริหารงานบุคคล 1 เครือข่าย  
- กองพัฒนานักศึกษา 1 เครือข่าย  
- กองวิเทศสัมพันธ์ 3 เครือข่าย  
- กองศิลปวัฒนธรรม 14 เครือข่าย 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1 คร้ัง แต่
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโคโรน่าไวรัส จึงยังไม่เกิด
นวัตกรรมในหน่วยงาน 

 
 



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                              2 - 0                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                              2 - 1                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ส่วนท่ี  2 
การประกันคณุภาพการศกึษาของส านกังานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

การด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีดังน้ี 
1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. RMUTP Model 
3. ข้ันตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผูร้ับบริการ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแนวคิดดังนี้ 
  มีปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งที่คุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ (ค าสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ)  



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                              2 - 2                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
  มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ

ผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีข้ึน  
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึง

ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  

 

2. RMUTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเช่ือมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็ น
เครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน เพื่อให้ระบบมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ซึ่งก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างปีด้วยระบบ IQA      
ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีต่างๆ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่กลั่นกรองการบริหารงานก่อนน าเสนอสภา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เช่ียวชาญเฉพาะเป็นประธาน
คณะกรรมการ 
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3.ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ/ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มทร.พระนคร  จัดท าเป้าหมายคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย 
พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการบริหาร  ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ด ีแต่ถ้าเป็นลบถือ
เป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการท างาน  หลังจากน้ันวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อให้พบจุดแข็ง 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  ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานอธิการบด ีเป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 
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ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งม่ัน
ว่าส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความส าคัญด้าน
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเพื่อ
ประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ก าหนดดังน้ี 
           “มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร” 

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

ขั้นตอนที่ 5 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ เน่ืองจาก 5ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่ เน้นเร่ืองของ      
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดขีองส านักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี ร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ มีการบ่งชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจนการก าหนด
กิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5ส น้ี ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 6 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้  เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
การพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และนโยบาย
รัฐบาล (3D) ซ่ึงส านักงานอธิการบดี ก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 11 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 าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ        
ทุกหน่วยงานจึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ         
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       
(Self - Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR น้ัน วิธีการ
ด าเนินการคือส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพ โดยน าเป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดี มาเป็นองค์ประกอบหลักและน ามาตรฐานของ 
สกอ. สมศ.ระดับอุดมศึกษา และก.พ.ร. มาเป็นตัวบ่งชี้ร่วม ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานอธิการบดี  
ปัจจุบันมี 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้เฉพาะ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ท าให้เขียน SAR ได้ง่ายเป็นรูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรม   
ทุกอย่างด 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  ซ่ึงสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ  SAR  ท าให้ส านักงานอธิการบดีเขียน  SAR  ที่วิเคราะห์ผลการท างานโดยมีร่องรอยหลักฐาน  
สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์   ท าให้คุณภาพเกิดขึ้นใน แก่นของการท างาน  และส่ง
ผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การท างานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ด้วย  กองในส านักงานอธิการบดีมีแผนการด าเนินงาน/ขั้นตอนในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เม่ือส านักงานอธิการบดีได้จัดท าระบบคุณภาพและเขียน 
SAR ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ซ่ึงถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพร้อมของ   
     บุคลากร 
• สร้างความตระหนัก 

• พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

การด าเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 

• ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน
การศึกษา 

• จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 

• ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

• ก าหนดระยะเวลา 

• ก าหนดงบประมาณ 

• ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

• รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

• วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

• เขียนรายงาน 

การรายงาน 

 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
• ส่งเสริม สนับสนุน 

• จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 

• 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
การบริหารจัดการบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  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 าหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ  
เป็น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งช้ี ครอบคลุมมาตรฐานสกอ. ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และ
วางแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ เพื่อก ากับการด าเนินตามเป้าหมาย
คุณภาพที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรงุ
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด          
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้จะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายใน โดยกองในส านักงานอธิการบดีให้ความร่วมมือ  
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง 
 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินส านักงานอธิการบดี  เป็นข้ันตอนที่ส าคัญข้ันตอนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมนิ ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอยีดของการตรวจประเมินจะเป็น
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน และเป็น
ผลให้ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานอธิการบดีอย่างแท้จริง 
 เพื่อให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ ายทอด        
สู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  2. ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร 
 3. เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2563 

 
 
 



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                   2 - 10                                                                            ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

คณุธ
รรม

จริย
ธรร

ม

คณุธ
รรม

จริย
ธรร

มควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ีด่ี

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ีด่ี

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 เตรียมความพร้อมกอ่นการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

• แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

• แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

• แผนส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

• แผน มทร.พระนคร 

• แผนคณะฯ  

• แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 

• แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

• แผนงาน/โครงการ 

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

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพ่ิม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒิ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
 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***สวท. 
  ติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา ***          

งานกิจการนศ. 
 ชมรม/ สมาคม/    

ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สวท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่***สวท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

หมายเหตุ            คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เก่ียวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

PM 11 
แผนงาน/งปม.
และตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบตั ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวนของ
ฝ่ายบริหารด้าน

คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน

คุณภาพภายใน
ประเมินผล 

 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอ้มูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ ์

PM 
17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บคุลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 

 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม่ 

***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 
นักศกึษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

PM 08 
งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศึกษา/

ฝึกงาน 



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                             2 - 12                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                             2 - 13                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                             2 - 14                           ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 
 
 
 

ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจดัองค์กร การบริหารงานทีเ่ป็น

ระบบมีประสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสร้างองค์กร  กรอบภาระหน้าที ่ ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัตขิองบคุลากรในแต่ละ
ต าแหน่งชดัเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบการปฏิบัตหิน้าที่และสามารถปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมายได ้

3. ลดขั้นตอนความยุง่ยากของการสื่อสารและการ
ปฏิบตัิงานมีคุณภาพยิง่ขึ้น 

3. บุคลากรในองค์กรมีจติส านึกและมีความร่วมมือ     
       ในการปฏิบตัิงานเพื่อคุณภาพมากขึ้น 

4. สามารถก าหนดแผนการปฏิบตัิงานที่ชัดเจนท า
ให้การจดัหาเคร่ืองมือ วัสด ุครุภัณฑ ์เพือ่การ
ปฏิบตังิานได้อย่างเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบตัิงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีการก าหนดภารกิจของผูป้ฏิบตัิ กรอบการ
ด าเนินงานชัดเจน   ท าใหล้ดความขดัแย้งใน
การปฏิบตัิงานภายในองค์กร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกับงานที่ตนเองปฏบิัติได ้

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทัง้ระบบ
และไปในทิศทางเดยีวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  และพฒันาการ
ท างานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มไดด้ีขึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยัฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 
 
 
 
 
 

  1. มีความมั่นใจว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
  2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรบับริการจากหน่วยงานน้ัน 
  3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าหน่วยงานน้ันมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อ
หรือบรกิาร 
  4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
  5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัตงิานร่วมกบัหน่วยงานทีม่ีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้ 

 

 

             ประโยชน์ของผู้รับบริกำร 

ผลลัพธ์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3  
 
 

การประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา  2563 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 ส านักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลัก คือ ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ และบริหารจัดการ
องค์กร และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการด าเนินงานต้องมีการพัฒนาแผน เพื่อ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ให้มีความสอดคล้องในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารงานการเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู้  และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทศัน์ของส านักงานอธิการบดีและพฒันาไปสู่
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 2. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปจัจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ทีส่่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกจิของส านักงานอธิการบดีและให้ 
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีส่ถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
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 ข้อ 
 
 

องคป์ระกอบที่ 1  ระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทศัน์ของส านักงานอธิการบดีและพฒันาไปสู่
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 ส านักงานอธิการบดีได้ก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ส.อ. 1.1-1-1) โดยมีการก าหนดใหห้น่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ออกเป็นหนงัสอืเลขที่ อว.0652.01/138 เมื่อ
วันที่ 14 มกราคม 2564 และเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วาระที่ 
4.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาส านักงานอธิการบดี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมได้
ร่วมกันพจิารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส านักงานอธิการบดี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 (สอ.1.1 -1-2) และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ฯลฯ ที่ประชุมเห็นชอบรบัรองแผนฯลฯและผล
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน  (สอ.1.1-1-3)  
ส านักงานอธิการบดี มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ครบตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทีเ่กี่ยวข้องกบัส านักงาน
อธิการบดี โดยก าหนดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ดังนี้ ( สอ.1.1-1-4) 

1. ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงานทีอ่ยู่ภายใน 
โครงสร้างส านักงานอธิการบด ี

2. ส านักงานอธิการบดรีวบรวมข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัตริาชการจากข้อมลูการจัดท าโครงการ/ 
กิจกรรรมแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาส านักงานอธิการบดี 
  3. ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2564 ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัด 11 หน่วยงาน โดยมี
ตัวช้ีวัดทั้งหมด 66 ตัวช้ีวัด แยกเป็น (สอ. 1.1-1-5) 

หน่วยงาน จ านวนตัวชี้วัด 
ส านักงานอธิการบด ี 2 
กองกลาง 5 
กองคลงั 2 
กองนโยบายและแผน 5 
กองบริหารงานบุคคล 10 
กองพฒันานักศึกษา 15 
กองศิลปวัฒนธรรม 11 
กองวิเทศสัมพันธ์ 2 
กองสือ่สารองค์กร 8 
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ส านักประกันคุณภาพ 4 
สถานีวิทยุ 2 
รวมทั้งหมด 66  

และได้ออกหนังสือเลขที่ อว 0652.01/068 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (สอ.1.1-1-7) ให้หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส านักงานอิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรวบรวมเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 4.4 
รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564             
(1 ตุลาคม 2563  – 31 มีนาคม 2564) พบว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน จากจ านวน 66 โครงการ/กจิกรรม มีการด าเนินงาน
บรรลุตามแผน 27 โครงการ/กิจกรรม ,ไม่บรรลุ 1 โครงการ/กิจกรรมและยกเลิก 1 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/กจิกรรม และยังคงเหลืออีก 37 โครงการ/กจิกรรมที่ต้องด าเนินการภายในสิ้น
ปีงบประมาณ (สอ.1.1-1-8) ทั้งนี้รอบ 12 เดือน ยังไมส่ิ้นสุดปีงบประมาณ ผลจะสามารถสรปุหลงั 30 กันยายน 
2564 สิ้นสุดงบประมาณ 
        มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้ร่วมพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผน (สอ. 1.1-1-9) 
และมีการทบทวนกลยทุธ์ จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะ จากกรรมผู้ตรวจ ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ใหเ้ป็นไป
ตามบรบิทการเปลี่ยนแปลง ส านักงานอธิการบดีได้การจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของส านักงาน
อธิการบดี  (สอ. 1.1-1-10) 
2. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีระบบสารสนเทศในการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP (กค. 1.1-2-01) โดยกองคลังจะ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ และการบันทึกข้อมูลทางการเงนิ
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปี และรายงานทางการเงินเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Corporate iCash (กค. 1.1-2-02)  เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนียมการจ่ายเช็ค   

2.  มีการกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่ด าเนินการ ผ่านเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ ขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ก่อนด าเนินการส่งเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (กค. 1.1-2-03) 
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3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี รายไตรมาส 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
เงินรายได้รายไตรมาส เพื่อน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด ต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดีรับทราบผลการเบิกจ่ายเงิน (กค. 1.1-2-04) 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีการน าเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงนิ
รายได้ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน (กค. 1.1-2-05) 

5. มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ด าเนินการก ากับติดตาม และคัดกรองเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ง กอง
คลัง จะได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบส านักงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย (กค. 1.1-2-06) 
3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดีและให้ ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานอธิการบด ี

      ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  

1.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดีเพื ่อท าหน ้าที่
ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (กนผ.1.1.3-1-01) 

2. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี (กนผ.1.1.3-1-02) โดยใช้
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็นแนวทาง 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.1.1.3-1-03)  
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส านักงานอธิการบดี 
  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านความปลอดภัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบรุนแรงต่อส านักงานอธิการบดีในเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
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เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กนผ.1.1.3-2-
01) โดยคณะกรรมการได้วิเคราะห์ระดับโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงแล้วพบว่า การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีแนวโน้มส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี 
ประกอบกับกองนโยบายและแผน ได้มีหนังสือ ที่ อว 0652.18/011 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานอธิการบดี 
โดยขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ส่งมายัง  
กองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 
เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี พิจารณาจัดท าแผนฯ ต่อไป (กนผ.1.1.3-2-02)  

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4.6 พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กนผ.1.1.3-3-01)  กองนโยบายและแผนจึงได้
น าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมดังกล่าว มาด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(กนผ.1.1.3-3-02)  

  1. การเบิกจ่ายล่าช้า (ด้านการปฏิบัติงาน) 
  2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
และนักศึกษา (ด้านสุขภาพ) 
  3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักงานอธิการบดี (ด้านชีวิตและทรัพย์สิน) 
และได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและให้มีการรายงานผล  
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป (กนผ.1.1.3-3-03)  

 4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(กนผ.1.1.3-4-01) โดยได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อเสนอต่อที่การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 (กนผ.1.1.4-4-02) 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

  คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีได้มีการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ฯ ของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 เรื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
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ฯ ของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้มีมติ
เห็นให้ด าเนินการจัดท าแผนฯ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้(กนผ.1.1.3-5-01) และ (กนผ.1.1.3-5-02) 
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2563 แผนบรหิารความเสี่ยงฯ ปี 2564 เหตุผลประกอบการจัดท าแผน 
1.การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ขึ้นมาใช้งานในส านักงานอธิการบดี 
2.การสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นที่รู้จัก
และน าไปสูร่ะดับสากล 
3.การสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมศิษย์เก่าในการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

- ลดระดับไปสู่การควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ไม่น ามาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี) 

- จากการรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า ความเสี่ยง จ านวน 
3 เรื่อง ดังกล่าว มีแนวโน้มลดลงอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถควบคุมได้ โดยให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมควบคุม
ภายในของหน่วยงานเอง 

4.การป้องกันและระงับอัคคีภยั
ของส านักงานอธิการบดี 

1.การป้องกันและระงับอัคคีภยัของ
ส านักงานอธิการบดี 

- เน่ืองจากส านักงานอธิการบดีต้องมีการ
จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายต่าง ๆ 
ดังน้ี 
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา-
ธารณภัย พ.ศ. 2550 
2.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และกฎกระทรวง 
3.แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2548 
4.แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
แห่งชาติ 
5.มติคณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2542 มาตรการและแนวทางในการป้องกัน
การเกิดอัคคีภยัในสถานที่ราชการ 
หน่วยงานของรฐั และรัฐวิสาหกิจ 
- อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติร้ ายแรงที่สามารถ
เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และสร้างผลกระทบ
รุนแรงต่อชี วิตและทรัพย์สิน ส านักงาน
อธิการบดีจึงน ามาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ ย งฯ เพื่ อลด โอกาสและผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

5.การรักษาความปลอดภัยของ
ส านักงานอธิการบดี 
6.การตดิต่อสื่อสารในช่วงภาวะ
วิกฤตการแพรร่ะบาดโควิด 19 
หยุดชะงักหรือไม่ราบรื่น (Lost 
Connections) 

2.การป้องกันและควบคมุการระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ของบุคลากรและนักศึกษา  

- จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
โควิด 19 ส่งผลให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น
จ านวนมาก โดยไม่สามารถควบคุมให้การ
ระบาดอยู่ในวงจ ากัดได้ ส านักงานอธิการบดี
จึงต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อลด
โอกาสและผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว 
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7.บุคลากรส านักงานอธิการบดี
อาจติดเชื้อและมีการแพรเ่ชื้อโค
วิด 19 (Health Crisis) 
              -ไม่มี- 3.การเบิกจ่ายล่าช้า (ความเสี่ยงใหม่) - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ส านักงานอธิการบดีมีการบริหารงานและการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
         1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ ส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณข้ึนเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
ส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ดังนี ้
 1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
 1.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์ โดยประกอบด้วย 62 
โครงการ/กิจกรรม (กบ.1.1-4-01)  
 1.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าความส าเร็จให้เป็นไปตามดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จใน
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี จ านวน 62 โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้พัฒนา
โครงการ กิจกรรมให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย และก าหนดให้การบริหารจัดการดัชนีช้ีวัดให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                  ดัชนีช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี จ านวน 
จ านวน 62 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
                 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม    
                 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการที่มีคุณภาพ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม    
                  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จ านวน 44 
โครงการ/กิจกรรม (กบ.1.1-4-02) 
              1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี พบว่าส านักงานอธิการบดี
บรรลุเป้าประสงค์ตามแผน  ดังนี้ 
             1.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดีมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุ
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 55 กิจกรรม/โครงการ ยกเลิกไปจ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการ  
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การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัด 7 โครงการ/กิจกรรม 
(กบ.1.1-4-03) 
              1.2.2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดีมีผลการด าเนินงาน บรรลุกิจกรรม/โครงการ 
จ านวน 55 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (กบ.1.1-4-04) 
        2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
             การบริหารราชการให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส านักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการตามพันธกิจใน
การด าเนินงานเพื่อไม่ให้เสียงบประมาณในการบริหารราชการแผน่ดิน โดยเช่ือมโยงกลยุทธ์การพัฒนาและบรหิาร
จัดการงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้
ด าเนินการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ 
              2.1 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพื่อให้การจัดส่ง เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดปริมาณการใช้
กระดาษ ลดค่ากระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสารและที่ส าคัญท าให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น (กบ.1.1-4-05) 

   2.2 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management – BPM) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) มาบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
กองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพื่อความเช่ือมโยงทางด้านข้อมูลให้เกิดความสะดวก
คล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.1.1-4-06) 

  2.3 มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการจากหน่วยงานในสังกัด ส านักงานอธิการบดี 
รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563)  
(กบ.1.1-4-07) 
               2.4 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
          - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ประจ าปี 2563 (กบ.1.1-4-08) 
                       กิจกรรมที่ 1  (2 ระยะ) 
                        ระยะที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
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                        ระยะที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                        กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 ,26 ,30 มีนาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                    - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหาร
ทรัพย์สิน (กบ.1.1-4-09) 
 
                    - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2564” 
(กบ.1.1-4-10) 
             3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
               ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงาน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายของ
บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความ
เช่ือมั่นและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังนี้ 
               3.1 ส านักงานอธิการบดีจัดให้มีการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการในเรือ่งสทิธิต่างๆ เช่น กระบวนการข้ันตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจ าปี  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กบ.1.1-4-11 –  
กบ.1.1-4-14) 
              3.2 การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 

    จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์ 
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนช่องทางต่าง  ๆ  ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
และหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานสังกัด ดังนี้ 
                1)  จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 1       
หน้าที่ท าการกองสื่อสารองค์การ (กบ.1.1-4-15) 
                2)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx  (กบ.1.1-4-16) 
                 3)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางโทรศัพท์สายตรงกองบริหารงานบุคคล   
งานวินัยและนิติการ เบอร์ 02-665-3743   
                   4) มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางหนังสือระบบสารบรรณ (กบ.1.1-4-17) 

http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx
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                 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ ทราบถึงกระบวนการข้ันตอนของการด าเนินการการร้องเรียน 
(กบ.1.1-4-18)              

 

          4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 
                เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมถึงแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ อาทิเช่น  
                      (1) มีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี      
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน (กบ.1.1-4-19) 
                      (2) มีคณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนหลัก  
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กบ.1.1-4-20) 
                      (3) มหาวิทยาลัยจัดโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาฯ เดือนกรกฎาคม 
2563 (กบ.1.1-4-21)  
   (4) มหาวิทยาลัยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปะ
และวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน (สศช.) 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (กบ.1.1-4-22) 
          5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
               ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามกฎหมาย  
อย่างเสรีและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการท างานไว้ดังนี้ 
               5.1 ในบางกิจกรรม ส านักงานอธิการบดีใช้วิธีการบริหาร 
จัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อเน้นความเป็นกลาง ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
โดยให้มีตัวแทนของบุคลากรทั้งด้านบริหารด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ รวมถึงบุคคลภายนอก  
ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านบริหารงานให้เกิดความเป็นธรรม เช่น 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม (กบ.1.1-4-23)   

  5.2 มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้งแก่บคุลากรภายในและบคุคลภายนอก ในสื่อสาธารณะต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)   

   5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่สอบทานสาระส าคัญทาง
การเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยง 
และเสนอแนะมาตรการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน โดยกรรมการฝ่ายข้างมากประกอบด้วย
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บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความเป็นกลาง ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 3/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.1.1-4-24) 
               5.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อวางหลักการและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับการตรวจประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.1.1-4-25)  และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน (กบ.1.1-4-26) 
               5.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร  (กบ.1.1-4-27)  
          6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
              ส านักงานอธิการบดีสนับสนุนให้บุคลากรผูม้ีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู ้แสดงความคิดเหน็ 
ร่วมเสนอปัญหาและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาส านักงานอธิการบดีให้มีทิศทางในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ดังนี้ 
              6.1 ในการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลยัให้มีความ
เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากร
ทุกประเภท เพื่อให้ตัวแทนของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีโอกาสร่วมกันก าหนดตัดสินใจรูปแบบในการ        จัด
สวัสดิการต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่  704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กบ.1.1-4-28) 
              6.2 แต่งตั้งบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวช้ีวัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อวางหลักการและรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ ยวกับ            
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ช่ันในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช.ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน (กบ.1.1-4-29)        
          7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
              เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งข้ึน หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงาน
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มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่และรักษาราชการผู้อ านวยการแทนกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น อาทิเช่น การแต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองวิเทศสมัพันธ์ ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร และรักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองคลัง และกองนโยบายและแผน เป็นต้น (กบ.1.1-4-30)  

 8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
   เพื่อให้การบริหารงานราชการของส านักงานอธิการบดีเป็นไปโดยถูกต้อง ชอบธรรม และเหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป ส านักงานอธิการบดีไดจ้ัดให้มีและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ เพื่อใช้
เป็นแนวในการปฏิบัติงาน เช่น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563  
(กบ.1.1-4-31)  

    9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
 การปฏิบัติราชการเพื่อให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการปฏิบัติหรือรับบริการอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน ถือเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่ผู้รับบริการหรือบุคลากรในสังกัดพึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดโดยตลอด ดังนี้ 

        9.1 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว
มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องหา้มของผูม้ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลอืกตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยลูกจ้างช่ัวคราวโดยไม่มีการจ ากัดเงื่อนไขของผู้สมัครในเรื่องเพศ 
ถ่ินก าเนิด ภาษา ความพิการทางกาย หรือการเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่  7/2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
(กบ.1.1-4-32)  
              9.2 การจัดสวัสดิการที่จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยตาม
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563  
ในประกาศฉบับนี้ ก าหนดนิยามค าว่า “สมาชิกสวัสดิการ” หมายความว่า บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการแก่บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (กบ.1.1-4-33)     

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
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  ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการ คณะท างานหรอืกลุม่บคุคลที่มี        กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดให้ด าเนินการในรูปของมติกลุ่ม จ าเป็นที่ มหาวิทยาลัยต้องแจ้งกลุ่มบุคคลที่มีส่วน 
ได้เสีย เพื่อประชุมลงมติหาข้อยุติหรือข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดีสนับสนุนส่งเสริมให้
คณะ/กลุ่มบุคคลต่าง ๆ หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดสิทธิไว้ได้ประชุมลงมติหรอื
หาข้อสรุปตามวาระ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 10.1 ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จัดให้มีคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึนประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะลงต าแหน่งสูงข้ึนปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 (กบ.1.1-4-34) 
       10.2 ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 1 คน เป็นผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  และมหาวิทยาลัยฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 3 คน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียงล าดับตามคะแนนสูงสดุลงไป ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กบ.1.1-4-35) 
5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

กองกลางได้ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการจัดการความรู้ของทุกหน่วย 
งานในส านักงานอธิการบดี มีการน ากระบวนการ PDCA มาจัดการความรู้ในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสทิธิภาพ 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. กองกลาง มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงาน
จัดการความรู้ในองค์กรและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของส านักงาน
อธิการบดี ซึ่งมีการก าหนดแผนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีและก าหนด
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ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและให้การส่งเสริมสนับสนุนภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ (กก.สอ. 1.1.5 – 1), (กก.สอ. 1.1.5 – 2) 

2. เมื่อทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มีการจัดท าแผนงานในหน่วยงานแล้ว กองกลาง ประสานงาน
กับทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผน ได้แก่ การจัดการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมนุมนักปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ หนังสือเวียน  
การอบรม สัมมนา การสอนงาน ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเก็บรวม
รวมองค์ความรู้ที่ได้บันทึกในทะเบียนความรู้ (กก.สอ. 1.1.5 – 1) - (กก.สอ. 1.1.5 – 4) 

3. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีหนังสือ
แจ้งหน่วยงานในการส่งผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานแจ้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานพร้อมทั้งให้ค าปรึกษากับหน่วยงานและท าความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุต ามเป้าหมายที่
ก าหนด (กก.สอ. 1.1.5 – 3) 

4. กองกลาง รายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563  
ให้ผู้อ านวยการกองกลางทราบ โดยมีจ านวนองค์ความรู้ในส านักงานอธิการบดี ทั้งหมด 16 องค์ความรู้         
พร้อมรายละเอียด ดังนี้ (กก.สอ. 1.1.5 – 4) 

กองกลาง มีจ านวน 3 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง ขั้นตอนการใช้ระบบจองรถ มทร.พระนคร 
- องค์ความรู้ที่ 2 เร่ือง ขั้นตอนการใช้ระบบจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
- องค์ความรู้ที่ 3 เร่ือง การติดตามค้นหาสิ่งของที่ท าการส่งกับทางไปรษณีย์ผ่านระบบ  

Application TrackTrace 
กองคลัง มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 

แบบบูรณาการ  
กองนโยบายและแผน มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การยืมพัสดุกองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล มีจ านวน 4 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การให้บริการที่ดี 
- องค์ความรู้ที่ 2 เร่ือง การใช้งานระบบจองรถ 
- องค์ความรู้ที่ 3 เร่ือง การใช้งานระบบจองห้องประชุม 
- องค์ความรู้ที่ 4 เร่ือง การบันทึกหนังสือราชการ 
กองพัฒนานักศึกษา มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา 
กองวิเทศสัมพันธ์ มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ออนไลน์ 
กองศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
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- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การท าแบบทดสอบออนไลน์ 
กองสื่อสารองค์การ มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การสื่อสารภายในองค์กรด้วย Line open chat…  
ส านักประกันคุณภาพ มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง แนวปฏิบตัิทีด่ีระบบสารสนเทศข้อมูลการปฏิบัติราชการและการลาบุคลากรส านัก

ประกันคณภาพ 
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1  เร่ือง ขั้นตอนการออกอากาศในระบบ Live 
ส านักงานอธิการบดี มีจ านวน 1 องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้ที่ 1 เร่ือง การน าเทคโนโลยีระบบ Google form มาปรับใช้ในงานของส านักงานอธิการบดี  

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 

6. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
(11 หน่วยงาน) ด าเนินการประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 การควบคุมคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดแนวทางและวางแผนด้านการประกันคุณภาพ โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี ใช้ในปีการศึกษา 2563 (สอ.1.1-6-01) มีแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ. 1.1-6-02) และก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ปี
การศึกษา 2563 (สอ. 1.1-6-03) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
1/2564 (สอ. 1.1-6-04) 
 2. ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา (สอ.1.1-6-05) 
 การตรวจสอบคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. มีกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี ที่ 1134/2561 (สอ. 1.1 -6-06) ท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2563 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 439/2564 (สอ. 1.1-6-07) ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ พิจารณาผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็น พร้อมทั้ง
พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
 2. ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับติดตามตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ี รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่
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2/2564 (สอ. 1.1-6-08) เพื ่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป
 3. ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบโดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เสนอรายงานสรุปผลงานดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 และมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้น าเสนอข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน ( IQA) ของ
ส านักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สอ.1.1-6-09) ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันครบทั้ง 4 องค์ประกอบ 
เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และรายงานต่อผู้บริหารของ
ส านักงานอธิการบดีตามก าหนดเวลา  
 4. ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา (สอ. 1.1-6-10) 
 การประเมินคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานอธิการบดีมีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2562 (สอ.1.1-6-11) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และจัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อผู้บริหารของส านักงานอธิการบดี ภายหลังการประเมินคุณภาพ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 (สอ. 1.1–6-12) เพื่อน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
(Improvement Plan) ต่อไป 
 2. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน         
ปีการศึกษา 2562 มาจัดท าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่ งเสริมปรับปรุง 
(Improvement Plan) (สอ. 1.1-6-13) และน าผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงเป้าหมายคุณภาพ และ
เกณฑ์การประเมิน เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3  3 2 6 5 

รายการหลักฐาน  

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.1/00320/ 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้รายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ผอ.ส านักงานอธิการบด ี งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.1/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ. 1.1-1-1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลพระนคร 
สอ. 1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ์  2564 
สอ. 1.1-1-3 หนังสือ อว.0652.01/068 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564       
สอ. 1.1-1-4 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
สอ. 1.1-1-5 ตารางตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
สอ. 1.1-1-6 ตารางก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปงีบประมาณ 
สอ. 1.1-1-7  หนังสือ อว.0652.01/068 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564       
สอ. 1.1-1-8 ตารางรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาส านักงานอธิการบดี รอบ6เดือน  
สอ. 1.1-1-9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 รอบ 12 เดือน 
สอ. 1.1-1-10 Improvement 

ค าสั่งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้รายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
2 การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน ผอ.กองคลงั งานบรหิารทั่วไป 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค. 1.1-2-01 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP  
กค. 1.1-2-02 ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนกิสผ์่านระบบ Corporate iCash 
กค. 1.1-2-03 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกรอบอัตราก าลังบุคลากร กองคลัง 
กค. 1.1-2-04 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
กค. 1.1-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
กค. 1.1-2-06 แผนการตรวจสอบส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
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 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้รายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
3 การบริหารความเสี่ยง ผอ.กองนโยบายและแผน งานนโยบายและยุทธศาสตร ์

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.1.1.3-1-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1134/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดี 
กนผ.1.1.3-1-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1225/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าส านักงานอธิการบด ี
กนผ.1.1.3-1-03 นโยบายการบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ.1.1.3-2-01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กนผ.1.1.3-2-02 หนังสือ ที่ อว 0652.18/011 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านกังานอธิการบด ี

กนผ.1.1.3-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2564 

กนผ.1.1.3-3-02 แผนบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

กนผ.1.1.3-3-03 หนังสือ ที่ อว 0652.18/096 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กนผ.1.1.3-4-01 หนังสือ ที่ อว 0652.18/177 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กนผ.1.1.3-4-02 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 

กนผ.1.1.3-5-01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กนผ.1.1.3-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2564 
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 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้รายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ผอ.กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.1-4-01 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กบ. 1.1-4-02 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
กบ. 1.1-4-03 ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
กบ. 1.1-4-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรส์ านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน  
กบ. 1.1-4-05 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซตม์หาวิทยาลัย    
กบ. 1.1-4-06 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552 

เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพฒันาระบบงาน ERP BPM และHRM เพือ่เพิม่ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 1.1-4-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564  วาระที่ 4.5  
กบ. 1.1-4-08 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/469 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

กบ. 1.1-4-09 หนังสือกองคลัง งานบรหิารทั่วไป ที่ อว 0652.17/760  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาประสทิธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบรหิารทรพัย์สิน  

กบ. 1.1-4-10 หนังสือกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ อว 0652.16/- ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2564” 

กบ. 1.1-4-11 Flow chart  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าป ี
กบ. 1.1-4-12 Flow chart ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 1.1-4-13 Flow chart ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 1.1-4-14 Flow chart ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 1.1-4-15 ภาพกล่องแดงรบัเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บรเิวณช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 1.1-4-16 หน้าเว็บไซตร์้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลยั 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 
กบ. 1.1-4-17 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการรอ้งเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.1-4-18 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กบ. 1.1-4-19 หนังสือค าสัง่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 439/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 
กบ. 1.1-4-20 หนังสือค าสัง่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 856/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ลงวันที่ 6 กันยายน 2563 
กบ. 1.1-4-21 หนังสือกองศิลปวัฒนธรรม งานสง่เสรมิและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่ อว 0652.22/180 ลงวันที่ 22 

มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนและด าเนินการโครงการราชมงคลพระนครสบื 
สวนพระพทุธศาสนาฯ  

กบ. 1.1-4-22 หนังสือคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ด่วนที่สุด  
ที่ สว (กมธ)0019/ว 1241 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเปิดภูมิ
พื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค” 

กบ. 1.1-4-23 - หนังสือค าสัง่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
- หนังสือค าสัง่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที ่856/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ลงวันที่ 6 กันยายน 2563 

กบ. 1.1-4-24 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   

กบ. 1.1-4-25 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 

กบ. 1.1-4-26 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสจุริต เสรมิสร้าง
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการบริหารงาน  ลงวันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2564 
- ประกาศเจตจ านงสุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปี 2564 ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 1.1-4-27 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เรือ่ง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
หน่วยงาน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ นโยบายป้องกันและปราบปรามการทจุริตในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

กบ. 1.1-4-28 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.1-4-29 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 

กบ. 1.1-4-30 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ให้ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยรักษา
ราชการแทนหัวหน้าส านักงานอธิการบดี และผู้อ านวยการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจาการรักษา
ราชการและแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ  
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่และแต่งตั้งใหป้ฏิบัตหิน้าที่ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  

กบ. 1.1-4-31 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

กบ. 1.1-4-32 ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ฉบบัที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  

กบ. 1.1-4-33 - ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุนสวัสดกิารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2562                                           
- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุนสวัสดกิารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563  

กบ. 1.1-4-34 ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ฉบบัที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562 

กบ. 1.1-4-35 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรบัสมัครและการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(แทนต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้รายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
5 การจัดการความรู ้ ผอ.กองกลาง งานบรหิารทั่วไป 

 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กก.สอ. 1.1.5 – 1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรบ์รหิารจัดการและด าเนินงานจัดการความรู้ใน
องค์กร  

กก.สอ. 1.1.5 – 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 
กก.สอ. 1.1.5 – 3 หนังสือเวียน เรื่อง ขอใหร้ายงานผลตามแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปี

การศึกษา 2563 
กก.สอ. 1.1.5 – 4 แบบรายงานจ านวนองค์ความรู้ : หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 จ านวน 16 องค์ความรู้ 
 
 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้รายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
6 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ผอ.ส านักงานอธิการบด ี งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.1.1-6-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี  
สอ.1.1-6-02 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2562 
สอ.1.1-6-03 เป้าหมายคุณภาพ ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562   
สอ.1.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 ก.พ.64       

วาระที่4.2 
สอ.1.1-6-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2562 
สอ.1.1-6-06 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ 1033/2563 
สอ.1.1-6-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 439/2564  
สอ.1.1-6-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่           

17 มิ.ย.64 วาระที่ 4.2 
สอ.1.1-6-09 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน ( IQA) ของส านักงานอธิการบดี 
สอ.1.1-6-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2562 
สอ.1.1-6-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี                      

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.1.1-6-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่4/2563 เมื่อวันที่ 29 

ต.ค.63 วาระที่ 4.1 
สอ.1.1-6-13 Improvement Plan แนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพฒันาสง่เสรมิปรับปรงุ

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร  โทร  02 665 3777 ต่อ 6023 

   (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต โทร 02 665 3777 ต่อ 8141 

      (งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเป็น Digital University ส านักงานอธิการบดีมรีะบบและกลไกในการส่งเสริม และ
สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี 
เช่น น าระบบ E-Document มาใช้ในระบบงานสารบรรณ , ระบบ E-Meeting มาใช้ในการประชุม , ระบบการจอง
ห้องประชุม ระบบการขอใช้รถผ่านระบบสารสนเทศ ฯลฯ และมีการสง่เสริม ก ากับติดตาม น าผลจากการก ากบั
ติดตามไปปรบัปรุงแผน และพฒันาระบบสารสนเทศ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยระบบสารสนเทศ 
 2. จัดท าแผนการใช้งานระบบสารสนเทศ  
  3. ด าเนินการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี 
 4. มีการรายงานผลการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  

5. สรุปผลการด าเนินงานการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี 
6. น าเสนอรายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 

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 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยระบบสารสนเทศ 
1.1 กองกลาง ได้จัดท าค าสั่งส านักงานอธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานอธิการบดี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก ากับการขับเคลื่อนให้ บุคลกรใน
หน่วยงานให้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงาน (กก.สอ. 2.1-1-1.1) 
1.2 การจัดท าแผนการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  (กก.สอ. 2.1-2-2.1) 

องคป์ระกอบที่ 2 การปฏบิัตติามพนัธกิจหลักของส านักงานอธกิารบดี 



ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 26                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

1.3 มีการน าผลการด าเนินงานการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน (กก.สอ. 2.1-3-3.1) 
1.4 น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา (กก.สอ. 2.1-6-6.1) 
2. จัดท าแผนการใช้งานระบบสารสนเทศ  

2.1 โดยด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลัด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลือ่นใหห้น่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีใช้
งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีน าระบบสารสนเทศมา
ใช้งาน (กก.สอ. 2.1-2-2.1) 
3. ด าเนินการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง ได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตงิานในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
3.1 จัดท าหนังสือแจง้หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ โดย 
กองกลาง ได้น าระบบการจองรถราชการ ระบบการจองห้องประชุม ซึง่เริ่มใช้ในเดือนตลุาคม 2563          (กก.
สอ. 2.1-3-3.1) 
3.2 หนังสือแจ้งหน่วยงานให้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการรายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของ
บุคลากรในส านักงานอธิการบดี เริม่ใช้วันที่ 21 พฤษภาคม  2564 ดังนี้   
  - รายงานสถานการณ์การติดเช้ือ COVID-19 
  - รายงานผู้ติดเช้ือ COVID-19 
  - รายงานภาวะสุขภาพของบุคลากร  
  - บันทึกการเข้า – ออก ของบุคลากร 
(กก.สอ. 2.1-3-3.2) 
4. มีการรายงานผลการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  
กองกลาง มีการด าเนินการรวมข้อมูลการน าระบบสารสนเทศของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัลในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี รอบ 10 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 30 เมษายน 2564) (กก.สอ. 
2.1-4-4.1) 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัลในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 30 เมษายน 2564) (กก.สอ. 
2.1-4-4.2) 
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5. สรุปผลการด าเนินงานการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง ได้ด าเนินการสรุปผลการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการน าระบบใหม่ ๆ  เข้ามาช่วยมาในการ
ปฏิบัติงานยิ่งในช่วงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเว้น
ระยะห่าง (Social distancing) และมหาวิทยาลัยออกประกาศปิดที่ท าการเปน็การช่ัวคราว หน่วยงานในสังกัดจึง
ต้องปฏิบัติงานที่พัก (Work from Home) มีการน าระบบสารสนเทศมาในการปฏิบัติงาน ดังสรุปรายงานนี้    
(กก.สอ. 2.1-5-5.1) 
6. น าเสนอรายงานผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลือ่นสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564  (กก.สอ.2.1-6-1) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5 4 3 6 5 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.1/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.สอ. 2.1-1-1.1 ค าสั่งส านักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั 
กก.สอ. 2.1-2-2.1 แผนการขับเคลือ่นการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั ปีการศึกษา 2563 
กก.สอ. 2.1-3-3.1 หนังสือแจง้หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ โดย 

กองกลาง ได้น าระบบการจองรถราชการ ระบบการจองห้องประชุม ซึง่เริ่มใช้ในเดือนตลุาคม 
2563   

กก.สอ. 2.1-3-3.2 หนังสือแจง้หน่วยงานให้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการรายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี เริ่มใช้วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

กก.สอ. 2.1-4-4.1 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลือ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลัในการน าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี รอบ 10 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 30 
เมษายน 2564) 

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.1/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.สอ. 2.1-4-4.2 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลือ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลัในการน าระบบสารสนเทศมา

ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 31 
พฤษภาคม 2564) 

กก.สอ. 2.1-5-5.1 สรปุผลการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน 

กก.สอ. 2.1-6-1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลือ่นสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั หน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี ปกีารศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) น าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 2/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางนงลักษณ์  ทองนาค โทร 0-2665 3777 ต่อ 6011  

        (ผู้อ านวยการกองกลาง)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายสานิตย์  มิอาทร  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6916 

             (งานบรหิารทั่วไป กองกลาง)



ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 29                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลพัธ์ 

ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  
  ส านักงานอธิการบดมีุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานมกีารจัดการสิง่แวดล้อมที่ดี  เพื่อให้ส านักงาน
อธิการบดเีป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีการพฒันาที่ยัง่ยืนและสร้างความรู้และความเข้าใจ
และการตระหนักด้านสิง่แวดล้อม การจัดการการใช้พลงังาน การจัดการของเสีย  การใช้ทรัพยากรน้ า และการ
จัดการระบบจราจรภายใน  โดยผูร้ับผิดชอบตอ้งจัดท าแผนประจ าปี Green University ประจ าปีและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด 

สูตรการค านวณ : 

จ านวนโครงการ Green University ที่ด าเนินการตามแผน   x 100 
จ านวนโครงการ Green University ทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
  มีการด าเนินการ 
  ต่ ากว่าร้อยละ 30 

   มีการด าเนินการ 
   ร้อยละ 31- 50 

   มีการด าเนินการ 
   ร้อยละ 51 - 70 

  มีการด าเนินการ 
  ร้อยละ 71 - 80 

  มีการด าเนินการ 
  มากกว่าร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ท่ี แผนด าเนินการโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผลด าเนินการ 
1 โครงการเปลี่ยนอปุกร์เครื่องปรบัอากาศ เปลี่ยนอปุกรณ์

ปั๊มน้ า อาคารส านักงานอธิการบดี และเปลี่ยนท่อน้ าทิ้ง
เครื่องปรบัอากาศ อาคาร 1 

6 พย 63 – 25 ธค 64 
 

ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

2 โครงการจัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ในการจัดพื้นทีสู่บบุหรี่ 
ภายในศูนย์เทเวศร ์

6 พย 63 – 24 ธค 64 ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

3 โครงการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารส านักงานอธิการบด ี
ศูนย์เทเวศร ์

30 พย 63 – 9 กพ. 64 ด าเนินการเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว 

4 โครงการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารส านักงาน
อธิการบด ี

1 ตค 63 ถึง 30 กย 64 
ตามสัญญาจ้างเหมา
บริการ 

ด าเนินการตาม
สัญญาจ้างเหมา 
บริการ 

5 โครงการขนย้ายขยะ (ขยะที่มีน้ าหนักมากและย่อยสลาย
ยาก) 

7 เมย 63 – 15 พค 64 ด าเนินการแสรจ็ 
เรียบร้อยแล้ว 
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    ..5... x ..100..  =    5 
        ..100.. 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 80  4 4 5 5 

 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.2/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.สอ.2.2-1-1 เอกสารขออนมุัติจ้างเปลี่ยนอปุกรณ์เครื่องปรับอากาศ เปลีย่นอุปกรณ์ปั๊มน้ า อาคารส านักงาน

อธิการบดี และเปลี่ยนท่อน้ าทิ้งเครื่องปรับอาคาศ เอกสารรานงานผลการด าเนินการเปลี่ยน 
และเอกสารการเบกิจ่ายการขออนุมัตจิ้างเปลี่ยน 

กก.สอ.2.2-2-1 เอกสารการขออนุมัตจิัดซื้อต้นไม้และอปุกรณ์ในการจัดพื้นทีสู่บบุหรี่ภายในศูนย์เทเวศร์ 
เอกสารรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ  และเอกสารสารการขออนุมัติเบิกค่าจัดซื้อต้นไม้ฯ 

กก.สอ.2.2-3-1 เอกสารการขออนุมัตจิ้างจนถ่ายสิ่งปฏิกูลอาคารส านักงานอธิการบดีศูนย์เทเวศร์ เอกสารรายงานผล
การด าเนินการขนย้ายสิง่ปฏิกลู และเอกสารการเบิกจ่ายค่าคนย้ายสิ่งปฏิกลู 

กก.สอ.2.2-4-1 เอกสารการขออนุมัตจิ้างบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย เอกสารสารรายงานผลผู้ขาย บริษัทเข้าท า
สัญญาจ้างเหมา และเอกสารบริษัทเข้าบ ารงุรักษาระบบ เดอืน ละ 1 ครั้งและตรวจสอบคุณภาพน้ า  
4 เดือน/ครั้ง 

กก.สอ.2.2-5-1 เอกสารการขออนุมัติขนย้ายขยะ เอกสารรายงานผลการด าเนินการขอนย้าย และเอกสารการเบิก 
ค่าขนย้ายขยะ 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางนงลักษณ์  ทองนาค โทร 0-2665 3777 ต่อ 6011  

        (ผู้อ านวยการกองกลาง)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางทิวาวรรณ  นามจันทร์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6013 

             (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.2/00320/
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ตามที่กองคลังมีภารกิจที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ง
ในการเบิกจ่ายเงินต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารและตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติ  ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องทางราชการ ทั้งนี้การบริหารจัดการงานกองคลังมีการควบคุมกระบวนการเบิกจ่ายเงิน อย่างเป็นระบบ
และน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างานเพื่อให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับหลักการประกัน
คุณภาพภายใน โดยใช้หลักการบริหาร PDCA ร่วมกับหลักการประกันคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   
1. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง 

2. มีระบบกลไกในการเบิกจ่ายเงิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ 

GFMIS คือ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System) 

ERP (Enterprise Resource Planning) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้

เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 

3. การด าเนินการตามรายการและกลไกในการเบิกจ่าย รายงานผลการเบิกจ่าย รายเดือน รายไตรมาสและ

รายปี 

4. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 

5. ข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย บัญชี และพัสดุ 

ไม่เกิน 5 ข้อต่อปีงบประมาณ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง 

     โดยจัดท าค าสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 10/2561 เรื่องก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง ซึ่งกองคลัง มี 8 งาน คือ 
     1. งานบริหารทั่วไป (ด้านงานสารบรรณและบุคลากรฯ) มีบุคลากร 4 ต าแหน่ง ข้าราชการ 1 ต าแหน่ง 
พนักงานราชการ 1 ต าแหน่ง และลูกจ้างช่ัวคราว 2 ต าแหน่ง  
     2. งานพัสดุ (วัสดุ-ครุภัณฑ์-งานก่อสร้างฯ) มีบุคลากร 7 ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ต าแหน่ง ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 1 ต าแหน่ง  
     3. งานเบิกจ่าย 1 (เบิกทุนการศึกษา-เงินประจ าต าแหน่ง-บ านาญ-ค่ารักษา-การศึกษาบุตรฯ) มีบุคลากร            
7 ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว 1 ต าแหน่ง 
     4. งานเบิกจ่าย 2 (ค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าสาธารณูปโภค-งบรายจ่ายอื่น-การเดินทางไปราชการ)       
มีบุคลากร 6 ต าแหน่ง ข้าราชการ 1 ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ต าแหน่ง พนักงานราชการ 1 ต าแหน่ง  
ลูกจ้าง 1 ต าแหน่ง 
     5. งานการเงิน (รับจ่าย-น าส่งเงิน-เก็บรักษาเงิน-เงินยืมทดรองราชการ-น าเงินไปลงทุน) มีบุคลากร 5 
ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ต าแหน่ง 
     6. งานงบประมาณ (จัดสรร – ควบคุมการใข้จ่ายงบประมาณและรายได้ของมหาวิทยาลัย – ของบประมาณ
ประจ าปี - จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลิต) มีบุคลากร 2 ต าแหน่ง แยกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย              2 
ต าแหน่ง 
     7. งานบัญชี (จัดท าบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้ - จัดท ารายงานงบการเงิน) มีบุคลากร 8 ต าแหน่ง  
ราชการ 1 ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง 1 ต าแหน่ง 
     8. งานบริหารทรัพย์สิน (จัดหารายได้ - ส ารวจทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย) มีบุคลากร 2 ต าแหน่ง พนักงาน
มหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า 1 ต าแหน่ง 
2. มีระบบกลไกในการเบิกจ่ายเงิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ GFMIS, ERP  

    - GFMIS คือ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Government Fiscal 
Management Information System) 
    - ERP (ENTERPRISE  Resource  Planning) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององค์กรโดยรวม เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 
    - การรายงานข้อมูลการน าระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งมี 4 ระบบ ดังนี้ 
     1. ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  ซึ่งทุกแผนกหน่วยงานสามารถท างานและใช้ข้อมูล
ร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาคอขวดในการท างานร่วมกัน ช่วยในการค านวน
วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มีความแม่นย ามากข้ึนท าให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบที่ไม่จ าเป็น รวมถึง
ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นย ามากขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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     2. ระบบ HRM (Human Resource Management) ช่วยลดข้ันตอนการตรวจสอบเงินเดือน มีข้อมูลที่ได้
จากระบบมีความถูกต้องสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซือ้จัดจา้ง และ
การใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันเนื่องจากระบบ    จะ
เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกข้ันตอน ท าให้เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า -      
ผู้รับจ้าง เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้งในระบบประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
    4. ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ช่วยให้หน่วยงานลดภาระ

และความซ้ าซ้อน ในการจัดท ารายงานด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน การคลัง การพัสดุ ประเภทต่าง ๆ ลดเวลา

ในการจัดท ารายงานการเงิน การคลัง การปิดบัญชี ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และช่วยให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลสะสมย้อนหลัง 

3. การด าเนินการตามรายการและกลไกในการเบิกจ่าย รายงานผลการเบกิจ่าย รายเดือน รายไตรมาสและรายปี 
มีการรวบรวมรายงานข้อมลูรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ของระบบ GFMIS และ ERP  ในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 ตค. 2561 – 30 กย. 2562 
และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ณ วันที่ 1 ตค. 2561 – 30 กย. 2562 
4. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 

มีการติดตามรายงานผลการส่งใช้เงินทดรองราชการสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 
     -  กรณีผู้ยืมเงินทดรองไม่สง่ใช้เงินยืมทดรองราชการตามระยะเวลาทีก่ าหนด งานการเงินปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑก์ารปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาและการจัดท าบญัชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) ข้อ 53 ในกรณีที่ผู้ยืมเงินมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในก าหนด ให้
หน่วยงานเรียกชดใช้เงินยืมตามเงือ่นไขในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน
ครบก าหนด งานการเงินจะด าเนินการจัดท าหนงัสือเรง่รัดการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการลงนามโดยผู้อ านวยการ
กองคลงั แจ้งถึงผู้ยืมเงินและผูบ้ังคับบัญชาของผู้ยืมเงินเพื่อให้เร่งด าเนินการส่งใช้เงินทดรองราชการ 
     -  กรณีเร่งรัดการเบิกจ่ายเพือ่ชดใช้คืนเงินทดรองราชการ งานการเงินจัดท ารายงานลกูหนี้และใบส าคัญเงิน
ทดรองราชการทุกเดอืนเสนอผูอ้ านวยการกองคลงัรบัทราบและมอบงานเบิกจ่ายเพือ่เร่งรัดการคืนเงินทดรอง
ราชการต่อไป 
     -  งานพัสดุ มีการรายงานผล ติดตามสถานการณ์ด าเนินงาน งบลงทุน ทัง้เงินรายได้และเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามแผน เบิกจ่ายตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้ 
5. ข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย บญัชี และพสัดุ ไม่
เกิน 5 ข้อต่อปีงบประมาณ 
     เน่ืองจากกองคลังด าเนินการหรือปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องกับการปฏบิัติงานทางด้าน
การเงิน บญัชแีละการพัสดุตลอดจนการน าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสียมา
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พิจารณาออกแบบกระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อก าหนดหลักของกระบวนการท างานแต่
ละกระบวนการได้ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 5 5 5 5 

 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.3/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค. 2.3-01-1 
กค. 2.3-02-2 

ค าสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที ่10/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ระบบในการเบกิจ่ายเงิน 

กค. 2.3-03-3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
 กค.2.3-04-4  รายงานลกูหนี้และใบส าคัญเงินทดรองราชการ,การเรง่รัดการสง่ใช้เงินยืมทดรองราชการ 
กค. 2.3-05-5 รายงานข้อทักท้วง ตสน. 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6030 

        (ผู้อ านวยการกองคลัง)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวเนาวรัตน์  สร้อยฟ้า โทร 0-2665 3777 ต่อ 8335 

             (งานบรหิารทั่วไป กองคลงั)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.3/00320/
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภารกจิหลกั

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานตามภารกิจหลักประเภทนั้นๆ ดังนั้น เพื่อให้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่องค์กรกลาง ได้
ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง สถานการณ์ทางสังคม หรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
2 - 3 เรื่อง 4 - 5  เรื่อง 6 - 7  เรื่อง 8 - 9  เรื่อง 10  เรื่องข้ึนไป 

หมายเหตุ : การนับจ านวนระเบียบ/ข้อบงัคับ/ประกาศเกี่ยวกับการบรหิารงานของส านกังานอธิการบดี ที่ได้รับ
การปรับปรงุพัฒนาให้นับจากเรื่องที่ได้รบัความเห็นชอบ แลว้ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2563  รอบ 12 เดือน  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564  มีข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด  8  ฉบับ  ดังนี้ 
 1. ข้อบังคับ จ านวน  2  ฉบับ  ดังน้ี 
  1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  
ลงวันที่  29 ธันวาคม 2563  (กบ 2.4-01) 
  1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  (กบ 2.4-07) 
 2. ประกาศ จ านวน 5 ฉบับ  ดังน้ี 
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  2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่ 21 
กันยายน 2563  (กบ 2.4-02) 
  2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
การพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  ลงวันที่ 21 กันยายน 2563  (กบ 2.4-03) 
  2.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564  เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 10/2562 เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  (กบ 2.4-04) 
  2.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (กบ 
2.4-05) 
  2.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2563  เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
(กบ 2.4-08) 
 3. ระเบียบ  จ านวน 1 ฉบับ 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 29 กันยายน 2563  (กบ 2.4-06) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(เรื่อง) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 7 7 3 8 4 
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รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.4/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ 2.4-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  
ลงวันที่  29 ธันวาคม 2563   

กบ 2.4-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 21 กันยายน 2563   

กบ 2.4-03 ปร ะก าศมห า วิทย าลั ย เ ทค โน โ ล ยี ร า ชม งคล พร ะนคร  เ รื่ อ ง  ห ลั ก เ กณฑ์ แล ะ วิ ธี ก า ร  
การพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ลงวันที่ 21 กันยายน 2563   

กบ 2.4-04 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564  เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 10/2562 เรื่อง การพ้นสภาพจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564   

กบ 2.4-05 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2563  

กบ 2.4-06 ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรกึษามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563   

กบ 2.4-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2564  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ 2.4-08 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2563  เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เพิ่มเติม) 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6060 

        (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคค)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอานันต์  โรจนตันติกุล โทร  0-2665-3777  ต่อ  6066 

              (หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.4/00320/
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 กองนโยบายและแผน มีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน 
(Output) ของโครงการ เสนอเป็นขอมูลยอนกลับ (Feedback System) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และทราบถึง
สถานภาพ ปัญหาและอุปสรรค ที่ เกิดข้ึนของการด าเนินโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข ปรับปรุง  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างเป็นระบบ โดยน าระบบงาน  
การวางแผนและบริหารงบประมาณ (ระบบ BPM) มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักการบริหาร PDCA และหลักการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   
1. มีระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 

2. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 

3. ด าเนินการติดตามการด าเนินงานรายโครงการของหน่วยงานผ่านระบบ BPM 

4. มีการรายงานสรปุผลการติดตามการด าเนินงานโครงการรายไตรมาส 

5. น าเสนอรายงานผลการติดตามโครงการต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

6. รายงานผลการติดตามโครงการแสดงถึงผลการด าเนินงานทีด่ีข้ึนเมื่อเทียบกบัปทีี่ผ่านมา 

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 - 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 

การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นระบบและ
กลไกหนึ่งในการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยการติดตาม 
การด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีระบบดังนี ้

1.1 จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
1.2 ด าเนินการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  

ผ่านระบบงาน BPM ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน 
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1.3 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี รายไตรมาส 

1.4 น าเสนอรายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบด ี

กลไกในการติดตามการด าเนินงานโครงการ มีดังนี ้
1.1  ระดับมหาวิทยาลัย 

1.1.1 กองนโยบายและแผน ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ม ี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยหัวหน้าหน่วยงานของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (กนผ.2.5-1-01) 

1.1.2 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรดัฯ ทุกไตรมาส (กนผ.2.5-1-02, 
กนผ.2.5-1-03)  

1.1.3 กองนโยบายและแผน ได้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ โดยระบุให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน ตามส่วนที่ 5 
กระบวนการบริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กนผ.2.5-1-04) 

1.2  ระดับส านักงานอธิการบดี 
1.2.1 ส านักงานอธิการบดี มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  

โดยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีของส านักงานอธิการบดี 
และพัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ (กนผ.2.5-1-05) 

1.2.2 ส านักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยมี 
การก ากับ ติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งที่ได้ติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงานระดับส านักงานอธิการบดี  
เพื่อน าข้อมูลไปใช้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
ในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ซึ่งหากระดับส านักงานอธิการบดีมีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ดี จะส่งผลช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น 

2. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน จ าแนกตามหน่วยงาน อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
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2.1  แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กนผ.2.5-2-01) 

2.2  แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กนผ.2.5-2-02) 

3. ด าเนินการติดตามการด าเนินงานรายโครงการของหน่วยงานผ่านระบบงาน BPM 
กองนโยบายและแผน ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี ผ่านระบบงาน BPM ภายในวันที่ 3 ของทุกเดอืน
https://bpm.rmutp.ac.th/edu_web/login.dll?mode=init โดยดูข้อมูลผลการด าเนินงานจริง สถานะการ
ด าเนินงานโครงการในปัจจุบัน และผลการเบกิจ่ายจรงิ (วันที่เบกิจ่ายและจ านวนเงินทีเ่บิกจ่าย) (กนผ.2.5-3-01) 

4. มีการรายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการรายไตรมาส 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ณ ไตรมาส 1  ณ ไตรมาส 2 และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเผยแพร่รายงานสรุปฯ ดังกล่าว ผ่าน
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (ระบบ IQA) ของมหาวิทยาลัยฯ  

4.1  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 (กนผ.2.5-4-01)  

ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่ายทั้งปี 9 โครงการ ด าเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ 8 โครงการ  

คิดเป็นร้อยละ 88.89 ถูกปรับลดตามหลักเกณฑ์ พรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ยกเลิกโครงการ ) 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 

- แผนงบประมาณเงินรายได้ทั้งปี 24 โครงการ ด าเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ 17 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 70.83 ไม่ขอใช้งบประมาณ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และขอยกเลิก 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
20.83 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่ายทั้งปี 1,645,000.00 บาท ใช้จ่ายไป 1,124,069.05 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 68.33  
- แผนงบประมาณเงินรายได้ทั้งปี 14,206,700.00 บาท ใช้จ่ายไป 12,689,946.28 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 89.32  
4.2  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 1 (กนผ.2.5-4-02) 
ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

https://bpm.rmutp.ac.th/edu_web/login.dll?mode=init
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- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งปี 34 โครงการ  
ยังไม่เริ่มด าเนินการ 24 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 11,133,950 บาท 

แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1 จ านวนเงิน 527,000 บาท ใช้จ่ายไป 322,359.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.90  
จากแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1 

4.3  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 2 (กนผ.2.5-4-03) 

ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งปี 34 โครงการ  

ยังไม่เริ่มด าเนินการ 15 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ และขอ
ปรับแผนระยะเวลาการด าเนินงาน 5 โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับงบประมาณ 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรร 11,133,950 บาท

แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จ านวนเงิน 3,384,630 บาท ใช้จ่ายไป 2,366,186.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.33 จาก
แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 

4.4  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (กนผ.2.5-4-04) 

ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งปี 34 โครงการ  

ยังไม่เริ่มด าเนินการ 11 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ และขอปรบั
แผนระยะเวลาการด าเนินงาน 5 โครงการ และขอยกเลิก 1 โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรร 11,133,950 บาท

แผนใช้จ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จ านวนเงิน 3,945,370 บาท ใช้จ่ายไป 2,537,686.45 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 22.88 จากแผนใช้จ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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5. น าเสนอรายงานผลการติดตามโครงการตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานใน

สังกัดส านักงานอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 29 ตุลาคม 2563 วาระที่ 5.3 รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีมติรับทราบ (กนผ.2.5-5-01)  

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ วันพฤหัสบด ี
ที่ 17 มิถุนายน 2564  วาระที่ 4.7 รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564   เพื่อโปรดพิจารณา และวาระที่ 5.3 รายงานผล
การติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ้นไตรมาส 2  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  เพื่อโปรดทราบ (กนผ.2.5-5-02)  

6. รายงานผลการติดตามโครงการแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา 
กองนโยบายและแผน จะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
(วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5  4 4 5 5 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.5/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.2.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ.2.5-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 1 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.5/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.2.5-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 2 
กนผ.2.5-1-04 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะส่วนที่ 5 กระบวนการบริหารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ.2.5-1-05 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 439/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบด ี
กนผ.2.5-2-01 แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
กนผ.2.5-2-02 แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ.2.5-3-01 ข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ BPM 
กนผ.2.5-4-01 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 
กนผ.2.5-4-02 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 1 
กนผ.2.5-4-03 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 2 
กนผ.2.5-4-04 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
กนผ.2.5-5-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ไตรมาส 4 
กนผ.2.5-5-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564  

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวนวรัตน์ การะเกษ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6081  

        (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุทัตตา  ทรงเดช โทร 0-2665 3777 ต่อ 6084 

             (งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน)
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ตัวบ่งชี้ที่  2.6  การบริการนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อ

รายงานความเคลื่อนไหวทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซด์ 

ฯลฯ เกี่ยวกับ ทุนการศึกษาและแหล่งทุน การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ

เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   

1. จัดบรกิารให้ค าปรกึษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
 แก่นักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมือ่ส าเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึน 

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรูท้ี่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา          

โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และงานแนวแนว
การศึกษาของคณะ โดยตรงและช่องทางอื่นๆ ดังนี้ 

1. การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ   
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1.1 มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการบริการให้
ค าปรึกษา (Counseling Sevice) แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ส่วนตัวและสังคม ปัญหาส่วนตัว
และสังคม เช่น การใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรัก หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ ร่วมกับคณะ
ทั้ง 9 คณะ เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษาที่ทั่ วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย  ในระดับคณะยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละช้ันปี เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการเรียน และ
อื่นๆ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษา  

1.2 มีการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวให้แก่นักศึกษาที่มีความคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว 
อารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเอง พึ่งตนเอง รับผิดชอบ
ต่อตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างราบรื่นและมีความสุข โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ 

 

Walk in ทั้งแบบรายบุคคล-รายกลุ่ม ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการให้ค าปรึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา อาคาร 1 ช้ัน 2 (ศูนย์เทเวศร์) 

ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ โทร. 0 2665 3754 หรือ 0 2665 3777 ต่อ 6051, 6964 
(ในวันและเวลาราชการ) 

Hotline (กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน) โทร. 081 430 4658 (ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
ทาง Inbox ของ Facebook https://www.facebook.com/rmutpcounselingservice/ 
Counseling Online Google Meet : https://forms.gle/K9P3a1yKRVYvztPN6 

 

              นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6051 หรือ 6964 ติดต่อขอรับบริการ
ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเพียงสแกน QR Code 
สามารถเลือกวัน/เวลา ในการเข้าใช้บริการให้ค าปรึกษาได้  
การให้บริการการมีหลายรูปแบบ ดังน้ี  

- บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการ

ปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรือ่ง 

- บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุม่ (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรบัการ

ปรึกษารายกลุม่ ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพื่อน การท างานเป็นทมี สามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นได้อย่าง 

มีความสุข และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ  
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-  การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผู้ที่ไมส่ะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่กองพฒันา 

นักศึกษา สามารถขอรบัค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปรึกษา

ปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3754 , 02 665 3777 ต่อ 6051, 6964 หรือ 081 430 4658 

- การให้การปรึกษาทาง E-mail เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรกึษาผูร้ับบริการสามารถ 

ส่งค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std@rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการการให้ค าปรกึษา 

โดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)    

นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ทีเ่บอร์ 02 665 3754 หรือ 0 2665 3777 ต่อ 6051, 6964 ติดต่อขอรับ

บริการได้ที่ กองพฒันานักศึกษา ช้ัน 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

- การใหบ้ริการออนไลน์ (Counseling Online) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในยุคของดจิิทลั ผู้ขอรบั

บริการสามารถจองลงทะเบียนการเข้ารบับริการ เพื่อพูดคุยและให้ค าปรึกษาผ่านระบบ Google Meet ได้ตาม

วันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. การให้บริการด้านการใช้ชีวิต  
2.1 ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา (สอ.กพศ. 2.6-1-01) มีการให้บริการ ดังนี้  
- การให้บริการทุนการศึกษา  
- การให้บริการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร 
- การให้บริการสุขภาพนักศึกษา 

2.2 ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว 
                    - การให้ค าปรกึษาทางด้านอาชีพ และการให้ค าปรกึษาด้านการศึกษาต่อ (สอ.กพศ.2.6-1-02) 
                    - การให้ค าปรกึษาเรื่องส่วนตัว สงัคม บุคลกิภาพ และการชีวิต (สอ.กพศ.2.6-1-03) 
              2.3 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ.กพศ. 2.6-1-04) 
เป็นการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเป็นระบบให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความส าคัญ และความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัย และความส าคัญของแต่ละคณะ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษา  
ในด้านต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบในเบื้องต้น จัดเมื่อระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 – 17 สิงหาคม 2563 
ผ่านระบบ http://std.rmutp.ac.th/orientation2020/ 
การให้ค าปรึกษาด้านการเตรียมตัวสู่อาชีพ 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อท างานกบั
สถานประกอบการ (สอ.กพศ. 2.6-1-05) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถาน
ประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด ซึ่งมี
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บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า จ านวน 40 บริ ษัท จัดเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 
ผ่านระบบ www.jobtopgun.com/rmutp 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
แก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยกองพัฒนานักศึกษาให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาwww.std.rmutp.ac.th 
Facebook: www.facebook.com/dsd.rmutp โทรศัพท์สายด่วนให้ค าปรึกษา นักศึกษาสามารถร้องเรียนเรื่อง
ต่างๆ ได้ที่ std@rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการนักศึกษา (สอ.กพศ. 2.6-2-
01)  
           1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ดังน้ี 

1.1 ห้องพยาบาล ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ช้ัน 1 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารมงคลอาภา ช้ัน 1  
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา ช้ัน 1 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ช้ัน 1  
             1.2 ห้องสมุด ให้บริการยืมหนังสือ สื่อสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน า  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่เอนกประสงค์ ช้ัน 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ช้ัน 1 วันเสาร์ 09.00 - 15.00 น.   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน 1 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00 - 15.00 น. 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ช้ัน 3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00 - 15.00 น. 
              1.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้บริการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ ห้องคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนรู้ Internet การเรียนการสอนออนไลน์ E-mail  Webho SSL-VPN และบริการอื่นๆ โดยมี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารเทศให้ค าแนะน า เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ช้ัน 2   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน 2 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ช้ัน 3 
              1.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการด้านการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน 
ตารางเรียน ตารางสอบ และข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า(One stop 
service) เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ อาคาร 1 ช้ัน 1 

http://www.std.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
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              1.5 กองคลัง ให้บริการรับและจ่ายเงิน ช าระเงินค่าลงทะเบียน ขอใบเสร็จรับเงิน ช าระเงินค่า  
ขอเอกสารต่างๆ รับทุนการศึกษาต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 ศูนย์เทเวศร์  

1.6 สถาบันภาษา ให้บริการโปรแกรมสื่อสารอเิล็กทรอนิกส ์(e-Leanning) ส าหรับการเรยีนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 2 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ช้ัน 5 ศูนย์เทเวศร์ 
          2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพื่อท างานกับสถานประกอบการ 
3) โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน” 
    จากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด 
4) โครงการสิงห์อาสาสร้างอาชีพ ทักษะวิชาชีพ 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 
6) โครงการว่ิงเก็บระยะ "Virtual Run" ด้านกีฬาและนันทนาการ 
7) โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
8) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษาะชีวิตนักศึกษา 

        3. มหาวิทยาลัยมีระบบทรานสคริปกิจกรรม เพื่อก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยส่วนกลาง เช่น กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม และจัดโดยคณะ  

4. มหาวิทยาลยั มีการบริการข้อมูลแหล่งขา่ว เต็มเวลา (Full Time) และนอกเวลา (Part Time) ให้แก่
นักศึกกษา ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th , www.facebook.com/งานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร (สอ.กพศ.2.6-2-02) 

1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 22 หน่วยงาน เช่น บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง จ ากัด, บริษัท จัดหา
งานมายด์เอจ จ ากัด, ส านักงานเลขานุการกรม วศ., บริษัท วายแวลจี บลูเลี่ยน จ ากัด, บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด, บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด (BSA) เป้นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 3 หน่วยงาน เช่น บริษัท เอชแอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด, บริษัท 
ไทยอินเตอรเ์นช่ันแนล เรนท์ อะคาร์ จ ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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ขั้นตอนการบริการข้อมูลแหล่งงานให้แก่นักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบาย
ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน เพื่อเสริมสร้างให้
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไว้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการที่เปน็
การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อท างานกับสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
จ านวน 40 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ผ่านระบบ www.jobtopgun.com/rmutp 
และกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบใหม่ให้ได้งาน” โดยบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ 
จ ากัด (สอ.กพศ. 2.6-3-01) เพื่อให้ความรู้ ทักษะ เทคนิคการสัมภาษณ์งานกับนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมกับบริษัทฯมากขึ้น 
 

แหล่งงานเต็มเวลา(FULL Time)/แหล่งงานนกเวลา (Part Time) 

www.facebook.com/งานแนะแนว
การศึกษา 

และอาชีพมทร.พระนคร 

งานหาคนคนหางาน std.rmutp.ac.th และ 
app.rmutp.ac.th/jobfair 

 

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ 9 คณะ 
และกองสือ่สารองค์กร 

ผ่าน Line Rmutp Job 

กรอกสมัครงานได้ด้วยตนเองที ่
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

ขอรับข้อมูลโดยตรงจาก 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตึก
ส านักงานอธิการบดี 

โทร . 02 665 3777 ต่อ 6051, 6964 

http://www.jobtopgun.com/rmutp
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
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4. มีประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกช้ันปี ที่มีต่อการ

ให้บริการและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563  ในช่วงภาคเรียนที่  2 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์ 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2  และได้ท าหนังสือบันทึกขอความร่วมมือถึงคณะทั้ง 9 คณะเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2563  (สอ.กพศ.2.6-4-01)  โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) 

1. มีการจัดให้บริการด้านค าปรึกษาแก่นักศกึษา ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 
2. มีการใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 

           3. มีการให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 
 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรงุพัฒนาการใหบ้รกิารและการให้ข้อมลู เพื่อส่งใหผ้ลการประเมินสูงข้ึน 
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกช้ันปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2563 และพบว่ามีการจัดให้บริการด้านค าปรึกษาแก่นักศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงทางด้านกายภาพบริเวณโดยมหาวิทยาลัยทุกศูนย์ เพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่นักศึกษา เช่น การมีพื้นที่ในดรงอาหารให้เพียงพอต่อนักศึกษา การมีสนามกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชามสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทาง http://std. rmutp.ac.th/ www.facebook.com  
ผ่าน Line Rmutp Job  และช่องทางสื่อสาร Line ระหว่างนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนรูปแบบการจดัท าสือ่
ให้เข้าใจง่ายข้ึน เช่น แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ infographic การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบยีนออนไลน์จองสิทธ์ิในการเข้าร่วมกิจกรรม (สอ.กพศ.2.6-5-01) ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมมากข้ึน และท าให้ผู้จัดสามารถทราบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า กองพัฒนานักศึกษามีการ
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เป็นรูปธรรม และเข้าถึงข้อมู ลได้ง่ายข้ึนซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทุกช่องทางโดยผ่านช่องทาง http://std.rmutp.ac.th/  https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/ ผ่าน Line 
(สอ.กพศ.2.6-5-02) ผ่านโทรศัพท์ มือถือได้ตลอด 24 ชม. ร่วมทั้งการถามตอบผ่านช่องทางต่างๆที่รวดเร็ว และ
การเข้าถึงข้อมูล Facebook Fan page : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษามีการเข้าถึงข้อมูลจ านวนคนที่เข้ามา 5,846 คน/ครั้ง จ านวนการมีส่วนร่วม/การแสดงความคิดเห็นต่อ
โพสต์ 578 คน 
 
 

http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://std.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า http://app.rmutp.ac.th/alumni/  

home.aspx (สอ.กพศ.2.6-6-01) เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และมีการให้ความรู้ที่ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ผ่านเว็บไซด์ http://webkm.rmutp.ac.th/km/ โดยศูนย์การจัดการความรู้เป็นผู้รบัผดิชอบ
ดูแล เรื่ องคลั งความรู้  ซึ่ งมี ฐานข้อมูลความรู้ ใน วิชาชีพทั้ ง  9 คณะ รวมทั้ ง ข้อมูลความรู้ ด้ านอื่นๆ 
ที่ประโยชน์แก่นัก ศึกษา ศิษย์ เก่ า  บุคลากร และบุคคลทั่ วไป ผ่ านเ ว็บไ ซด์กองพัฒนานัก ศึกษา 
http://std.rmutp.ac.th/ 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไซด์
มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th  เว็บไซด์ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th 
และ www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ข้อมูลการฝึกอบรมของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
และมีการให้ข้อมูลความรูผ้่านศูนย์การจัดการความรู้ (KM) http://blog.rmutp.ac.th นอกจากนี้ยังมีสมาคม
ศิษย์เก่า สมัยทีเ่ป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช สมาคม
นักเรียนเก่า ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผูป้กครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นต้น โดยแต่ละสมาคม
มีช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อมาพูดคุย
เรื่องราวต่างๆ ทัง้ในอดีตและปัจจุบัน และเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไมเ่ช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย กอง
พัฒนานักศึกษาจงึประสานงานไปยังเลขานุการของแตล่ะสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยกบัสมาคมศิษย์เก่า
มีการท างานและการประชุมหารอืร่วมกัน มกีารให้ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามากยิง่ข้ึน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 6 6 5 6 5 

 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.6/00320/ 

 

http://app.rmutp.ac.th/alumni/%20home.aspx%20(สอ.กพศ.2.6-6-01)%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://app.rmutp.ac.th/alumni/%20home.aspx%20(สอ.กพศ.2.6-6-01)%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://std.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://blog.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.6/00320/
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จุดเด่น  
- มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
- น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา  
จุดท่ีควรพัฒนา 
- มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย และถูกต้อง  
- เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านงานสวัสดิการและงานบริการนักศึกษา  

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวมัลลิกา  วีระสัย โทร 0-2665 3777 ต่อ 6943 

        (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอพิมภกา  พันธ์ุโสทก โทร 0-2665 3777 ต่อ 6051 

             (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา) 
     นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6961 
             (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) 
     

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.กพศ.2.6-1-01 รายงานผลการด าเนินงานสวัสดกิารและการบรกิารนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-1-02 การบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ ปีการศึกษา 2563 และการบริการให้ค าปรึกษาด้าน

การศึกษาต่อ (ออกแนะแนวสัญจร) ปีการศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-1-03 การให้ค าปรกึษาเรือ่งส่วนตัว สงัคม บุคลกิภาพ และการชีวิต ปีการศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-1-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-1-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบณัฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครเพือ่ท างานกบัสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-2-01 การใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
สอ.กพศ.2.6-2-02 บันทึกการบริการจัดหางานแบบเต็มเวลาและนอกเวลา  
สอ.กพศ.2.6-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบณัฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครเพือ่ท างานกบัสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-4-01 สรปุผลการประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจ าปี

การศึกษา 2563 
สอ.กพศ.2.6-5-01 ช่องทางการจองสิทธิออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
สอ.กพศ.2.6-5-02 ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
สอ.กพศ.2.6-6-01 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.7  กิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

  กองพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม และครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ที่ด าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัย และ
โดยองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน 

และการจัดกจิกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน 
 มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน 
และการจัดกจิกรรม 

          กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้   

          1.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (สอ.กพศ.2.7-1-1.1-01) โดยมี
ผู้น านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพื่อวางแนวทางการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
          

          1.2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้ งที่  1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่                       
22 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาและผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อ                
วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (สอ.กพศ.2.7-
1-1.1-02) 

          1.3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563-2564 (สอ.กพศ.2.7-1-1.1-03)  
           

                    1.4. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และด าเนินงานตามแผนฯ (สอ.กพศ.
2.7-1-1.1-04) 
 

          1.5 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 
9 ธันวาคม 2563 (สอ.กพศ.2.7-1-1.1-05) เพื่อให้ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้ง ต่อไป 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
          กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 

 
2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้  
          2.1.1 โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563  
(สอ.กพศ.2.7-2-2.1-01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
การให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการศึกษาในมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และมีการท างานอย่างมีคุณภาพ 
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          2.1.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอ.กพศ.2.7-2-2.1-02)
ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ภูเจ้าอัมพวา    
รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าค่ายเพื่ออบรมการสื่อสารภาษาสากล เช่น 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน, การอบรมมารยาท บุคลิกภาพ, การให้ความรู้เรื่อง “ผู้น าก้าวทันนวัตกรรมโลก
สมัยใหม่”,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR, การพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคการพูดเพื่อการด าเนินรายการ 
เป็นต้น 
          2.1.3 โครงการอบรม Online Marketing ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ.กพศ.2.7-2-2.1-03)ด าเนินการ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เพื่อให้ความรู้ด้าน Marketing แก่นักศึกษา  
          2.1.4 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการท างาน
กับสถานประกอบการ ออนไลน์ (สอ.กพศ.2.7-2-2.1-04) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2563 โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีบริษัท Job Tob Gun มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน กิจกรรม
การเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน...การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การท างานและมีสถานประกอบการเปิดรับ
สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
          2.1.5 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ (สอ.กพศ.2.7-2-2.1-05) 
ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ช้ัน 3 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและการท างาน  
 

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 กิจกรรม                         

มีรายละเอียด ดังนี้                         
          2.2.1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน รูปแบบออนไลน์ ด าเนินการระหว่างวันที่                        
20 ก.ค. ถึง 8 ส.ค.2563 (สอ.กพศ.2.7-2-2.2-01) เป็นกรรมรูปแบบออนไลน์เพื่อใหน้ักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดย
ส่งคลิปสั้นเกี่ยวกับการออกก าลังแบบง่าย ๆ ที่นักศึกษาท าเป็นประจ า ท าเป็นคลิปสั้นส่งเข้าร่วมกิจกรรม 
           2.2.2 กิจกรรมว่ิงเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ ด าเนินการระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง                   
29 มกราคม 2564 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมว่ิงเพื่อสะสมระยะทางรูปแบบออนไลน์ (สอ.กพศ.2.7-2-2.2-02) 
  

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 

โครงการ ดังนี้   
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          2.3.1 โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ 
บริเวรณโถงหน้าอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษา มิลนิธิบ้านนกขมิ้นในโครงการ “เพื่อเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม” (สอ.กพศ.2.7-2-2.3-
01) 
         2.3.2 โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้ช่ือกิจกรรม “ปลูกรักษ์...ปักเลน” (สอ.กพศ.2.7-2-2.3-
02) ด าเนินการระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
เป็นกิจกรรมอบให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน การรักษาและปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของป่าชายเลน  
 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 
กิจกรรมดังนี้ 
          2.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอ.กพศ.2.7-2-2.4-01)
ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และภูเจ้าอัมพวา  
รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกาย จิต และการท า
สมาธิและการให้ความรู้เกี่ยวกับการน าค าสอนทางทางศาสนาต่าง ๆ  และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          2.4.2 โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ.กพศ.2.7-2-2.4-02) ด าเนินการเมื่อวันที่ 
23 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชการที่ 5  
          2.4.3 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ.กพศ.2.7-2-2.4-03) ด าเนินการ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ช้ัน 3 คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรมดังนี้ 
         2.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอ.กพศ.2.7 -2-2.5-01)
ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และภูเจ้าอัมพวา  
รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ “นาฏศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่” 
         2.5.2 โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน (สอ.กพ.2.7-2-2.5-02) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการด าเนินงาน
ขององค์การนักศึกษา ผู้น านักศึกษา และศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 
6 เดือน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาไปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน ต่อไป   

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 กองพฒันานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ.กพศ.2.7-3-01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 ใน
รูปแบบออนไลน์ โดยมีการให้ความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและน าผลการประเมิน           
และข้อเสนอแนะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่       
9 ธันวาคม 2563 (สอ.กพศ.2.7-4-01) เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ครั้งต่อไป  
 
                                   ตารางสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  
                                                   ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน) 
 
ล าดับที่  กิจกรรม/โครงการ                วัตถุประสงค์                  ผลการด าเนินการ        ข้อเสนอแนะ                      แนวทางแก่ไข 

1 โครงการพัฒนานักศึกษา         1.เพ่ือฝึกอบรมนักศึกษา      การบรรลุวัตถุประสงค์   - งปม.น้อยละท าให้จัด           - ก าหนดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           ตามคุณลักษณะบัณฑิต      ร้อยะละ 90.40            หลักสูตรได้น้อยลงนักศึกษา    การอบรมให้ครบ 

           ราชมงคลพระนคร                 พึงประสงค์                    ความพึงพอใจ ร้อยละ    ไดฝึกปฏิบัติไม่เต็มที่             ทุกด้านสมดุลกับ 
                                                 2.เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ       93.40                                                            งปม.และเวลา 
                                                 ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
   2.    กิจกรรมการออกก าลังกาย       1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ        การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่          - ขออนุมัติปรับ 
          แบบนี้แหละคือตัวฉัน             2.นักศึกษาใช้เวลาว่าง        ร้อยละ 92.40               ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็น 
          รูปแบบออนไลน์                   ให้เป็นประโยชน์               ความพึงพอใจ ร้อยละ     (Covid-19)                       รูปแบบออนไลน์ 
                                                                                   92.20 
   3.    กิจกรรมวิ่งเก็บระยะทาง         1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ        การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่          - ขออนุมัติปรับ 
                                                2.นักศึกษาใช้เวลาว่าง        ร้อยละ 89.40               ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็น 
                                                ให้เป็นประโยชน์               ความพึงพอใจ ร้อยละ     (Covid-19)                       รูปแบบออนไลน์ 
                                                                                   88.60 
    4.   โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่      - เพ่ือเป็นการแนะน า         การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่          - ขออนุมัติปรับ 
          สือ่ในการปฐมนิเทศนักศึกษา    และให้นักศึกษาได้รับทราบ   ร้อยละ 86.20              ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็นรูป 
          ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา     ข้อมูลต่าง ๆ ของมหา         ความพึงพอใจ ร้อยละ      (Covid-19)                      แบบออนไลน์ 
          2563                                วิทยาลัย                        86.60 
     5.  โครงการวันปิยมหาราช          - เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วม   การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                                - 
                                                 กิจกรรมร าลึกถึงพระมหา    ร้อยละ 89.80 
                                                 กรุณาธิคุณ                    ความพึงพอใจ ร้อยะละ 
                                                                                  ร้อยะล 89.00     
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     6.   โครงการศึกษาดูงานด้าน     - เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาได้ศึกษา  การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                                - 
          กิจกรรมนักศึกษาและ         เรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ร้อยละ 93.80 
          ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น        และด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความพึงพอใจ ร้อยละ  
                                                                                   91.56 
      7.  โครงการอบรม Online      - เพ่ือให้ความรู้เรื่อง Marketing การบรรลุวัตถุประสงค์                  -                                - 

          Marketing ประจ าปี       แก่นักศึกษา                        ร้อยละ 93.60 

          การศึกษา 2563                                                      ความพึงพอใจ ร้อยละ 
                                                                                   96.00     

5. ประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (สอ.กพศ.2.7-5-01) และมีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 
16 โครงการ ด าเนินการได้ตามแผน 14 โครงการ ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ขอปรับแผนการด าเนินงาน 2 โครงการ ได้แก่ 
     1.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิก) 
     1.2.โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่  20 ขอปรับแผนเป็นเดือนกันยายน  2564   
(เจ้าภาพขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019) 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ด้าน 
     2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ 
          2.1.1 โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปี
การศึกษา 2563            
          2.1.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          2.1.3 โครงการอบรม Online Marketing ประจ าปีการศึกษา 2563 
          2.1.4 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อ
การท างานกับสถานประกอบการ ออนไลน์ 
          2.1.5 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ     
      2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม         
           2.2.1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน รูปแบบออนไลน์            
           2.2.2 กิจกรรมว่ิงเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์  
      2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 กิจกรรม 
           2.3.1 โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา 
           2.3.2 โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้ช่ือกิจกรรม “ปลูกรักษ์...ปักเลน” 
       2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จ านวน 2 กิจกรรม  
           2.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
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           2.4.2 โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2563  
        2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม  
            2.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
            2.5.2 โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

3. เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
          กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 1 กิจกรรม 
ได้แก่ โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นการให้
ความรู้ด้านการประกันเพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการศึกษาและการท างานอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรบัปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา 
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จึงพิจารณาให้มีการปรับแผนการด าเนินการโครงการ
เป็นรูปแบบ ออนไลน์ และบางโครงการหากไม่สามารถปรับแผนการด าเนินการเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ก็จะ
ด าเนินการยกเลิกโครงการ โดยพิจารณามิให้มีผลกระทบกับแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้การพัฒนาทักษะ
นักศึกษาครบทุกด้านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (สอ.กพศ.2.7-6-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 6 3 3 6 5 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.7/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(สอ.กพศ.2.7-1-1.1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกจิการนักศึกษา 
(สอ.กพศ.2.7-1-1.1-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 
(สอ.กพศ.2.7-1-1.1-03) มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2563-2564 
(สอ.กพศ.2.7-1-1.1-04) 
(สอ.กพศ.2.7-5-01) 

แผนกิจกรรมพฒันานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

(สอ.กพศ.2.7-1-1.1-05) 
(สอ.กพศ.2.7-4-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.7/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.1-01) 
(สอ.กพศ.2.7-3-01) 

โครงการผลิตสือ่และเผยแพรส่ื่อในการปฐมนเิทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

(สอ.กพศ.2.7-2-2.1-02) 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.4-01) 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.5-01) 

โครงการพัฒนานกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

(สอ.กพศ.2.7-2-2.1-03) โครงการอบรม Online Marketing ประจ าปี 2563 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.1-04) 
 

โครงการเตรียมความพรอ้มของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการ
ท างานกับสถานประกอบการ ออนไลน์  

(สอ.กพศ.2.7-2-2.1-05) โครงการฝกึอบรมการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูเพือ่การวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
(สอ.กพศ.2.7-2-2.2-01) กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน (รปูแบบออนไลน์) 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.2-02) กิจกรรมว่ิงเกบ็ระยะทาง รูปแบบออนไลน ์
(สอ.กพศ.2.7-2-2.3-01) โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.3-02) โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้ช่ือกิจกรรม “ปลูกรักษ์...ปักเลน” 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.4-02) โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการ 2563 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.4-03) โครงการไหว้ครูและบายศรสีู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 
(สอ.กพศ.2.7-2-2.5-02) โครงการศึกษาดูงานด้านกิจการนกัศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
(สอ.กพศ.2.7-6-01) การขออนุมัตปิรบัแผนการด าเนินงานโครงการ 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวมัลลิกา  วีระสัย โทร 0-2665 3777 ต่อ 6943 

        (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา)  
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 8240 
   (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา) 
   : นายธีรพล   ชมช่ืน   โทร.0-2665-3777 ต่อ 6508 
   (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จในงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการสง่เสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 แห่งต่อปีการศึกษา โดยมีการ
ด าเนินการและรวบรวมกิจกรรมหลังลงนามความร่วมมือ มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อน ามาปรับปรุงและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   
1. มีระบบและกลไกในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในต่างประเทศ  
2. มีการท าความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่

ตรงกับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับต่อปีการศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
4. มีการด าเนินการก ากับติดตามการจัดกิจกรรมหลังการท าความร่วมมือตรงตามเงื่อนไขใน MOU 
5. มีการน าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน และรายงานผล  
6. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

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 - 6  ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
โดย 1. กองวิเทศสัมพันธ์มีการจัดท าแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศทุกปี  

       - แผนลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศประจ าปีการศึกษา 2563 (กวส.สอ. 2.8-1-01) 
2. คัดเลือกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่วางแผนจะลงนาม 
3.  กองว ิเทศสัมพ ันธ ์ ท า โครงการให้ผู ้บร ิหารเด ินทางไปลงนามความร่วมมือ ณ ต ่างประเทศ            

(โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ)  (กรณีเดินทางไปท าความร่วมมือ 
ณ ต่างประเทศ) 

4. กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่า งประเทศ ที่จะเดินทางมา    
ลงนามความร่วมมือ ณ มทร.พระนคร โดยกองวิเทศสัมพันธ์มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการต้อนรับ
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อาคันตุกะจากต่างประเทศ และจัดเตรียมพิธีลงนามความร่วมมือ (กรณีเดินทางมาท าความร่วมมือ ณ     
มทร.พระนคร) 
5. กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้ลงนามทางไปรษณีย์ เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่าง
ประเทศ 
2. มีการท าความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่ตรงกับ
การเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับต่อปีการศึกษา 
โดย กองวิเทศสัมพันธ์ได้มีการรวบรวมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศ จ านวน 1 ฉบับ 

- แบบสรุปความร่วมมือทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (กวส.สอ.2.8-2-01)    
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 1 ฉบับ (กวส.สอ. 2.8-2-02) ดังนี้ 

1. บันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Agreement) ระหว่าง University of Applied 
Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   
3. มีการจัดกิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
โดย จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 กองวิเทศสัมพนัธ์ มีการจัดกจิกรรมตามบันทกึข้อตกลง         
ความร่วมมือทางวิชาการ 1 ฉบับ ดังนี้ 
1. บันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Agreement) ระหว่าง University of Applied 
Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ University 
of Applied Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS) เป็นระยะเวลา 13 ป ีและยังมีนักศึกษาจากสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มาแลกเปลี่ยนภายใต้สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ในทุกปีการศึกษา
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ป ีและมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาจากหลักสูตรสองปริญญา ดังนี้ 
1. Mr. Lukas Heinz Kleindienst นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเยอรมันจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา FHWS สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  เดินทางมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564 
2. นางสาวสุวพัชร อิ่มแก้ว นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา FHWS สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2563 (กวส.สอ.2.8-3-01) 
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4. มีการด าเนินการก ากับติดตามการจัดกิจกรรมหลังการท าความร่วมมือตรงตามเงื่อนไขใน MOU  
โดย กองวิเทศสัมพันธ์มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมตามแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรอบ 6 เดือนจะมีการรายงานผล 1 ครั้ง โดยกองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท าแบบสรุปผล
การจัดกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือ ซึ่งได้ก ากับติดตามผลการไปแลกเปลี่ยนของ นางสาวสุวพัชร      
อิ่มแก้ว นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา FHWS สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2563 โดยนักศึกษารายงานว่า การไปแลกเปลี่ยนที่สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ระยะเวลา ๑ เดือน ท าให้ได้ประสบการณ์มากมายในต่างแดน ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและได้มีมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่มีค่ามาก         
ส่วน Mr. Lukas Heinz Kleindienst นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเยอรมันจากมหาวิทยาลัยคู่สญัญา FHWS สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเดินทางมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564 นั้น ยังไม่ได้ด าเนินการติดตามผล เนื่องจากยังไม่จบ
โครงการ (กวส.สอ.2.8-4-01) 
5. มีการน าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน และรายงานผล  
โดย กองวิเทศสัมพันธ์ มีการน าบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้ลงนามในปีการศึกษา 256 3 เข้าที่
ประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 งานพิธีการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้รายงานกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Applied 
Sciences Wurzburg – Schweinfurt (FHWS)  สหพันธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี  และที ่ป ระชุม ได้
ห า ร ือ เ กี ่ย ว กับ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  ที่งานพิธีการฯ จะก าลังด าเนินการ
ประสานงานท าความร่วมมือในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้งานพิธีการฯ ด าเนินการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  เพื่อท าความร่วมมือต่อไป โดยเช็คข้อมูลความน่าเช่ือถือของ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่ก าลังติดต่อ และน ามารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป 
(รายงานการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์) (กวส.สอ.2.8-5-01) 
6. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
โดย อัพเดทข้อมูลการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ในเว็บไซต์กอง
วิเทศสัมพันธ์ จัดท า Infographic สรุปข้อมูลการท าความร่วมมือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข่าวสารใน
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (กวส.สอ.2.8-6-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3  3 3 6 5 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.8/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กวส.สอ. 2.8-1-01 แผนลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 
กวส.สอ. 2.8-2-01 แบบสรุปความร่วมมือทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
กวส.สอ. 2.8-2-02 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 1 ฉบับ 
กวส.สอ.2.8-3-01 กิจกรรมหลังจากท าความร่วมมือกบั University of Applied Sciences Wurzburg – 

Schweinfurt (FHWS) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
กวส.สอ.2.8-4-01 แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือ 
กวส.สอ.2.8-5-01 รายงานการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ 
กวส.สอ.2.8-6-01 ข้อมูลการท าความร่วมมือ(MOU) ระหว่างประเทศในเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ 

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.8/00320/
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ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร.ก าพร  ศุภเศรษฐ์เทศา โทร 0-2665 3777 ต่อ 6996  
        (ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6600 

             (งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ระดับความส าเร็จตามพันธกิจของกองสื่อสารองค์การ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

งานสื่อสารองค์กร มีภาระงานการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านช่องทางการสื่อสารและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อสารการตลาด สื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการเผยแพร่
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอก โดยด าเนินการบริหารงานตามกระบวนการ PDCA 
ด้วยการจัดท าแผน การด าเนินงาน ติดตามประเมินผล รายงานผล และท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านการสื่อสารองค์การ 
2. มีการด าเนินงานตามภารกิจด้านการสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 150 เรื่อง

ต่อปี  
3. มีการด าเนินงานตามภารกิจบริหารสื่อใหม่ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง และ

ไม่น้อยกว่า 160 เรื่องต่อปี 
4. มีการด าเนินงานตามภารกิจสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี และได้รับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
6. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2 - 4 ที่มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

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  
5-6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านการสื่อสารองค์กร 
กองสื่อสารองค์การ มีการด าเนินงานภายในองค์กร ทั้งหมด 4 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  

2) งานสื่อสารมวลชน 3) งานบริหารสื่อใหม่ และ4) งานสื่อสารการตลาด การด าเนินงานในแต่ละฝ่ายมีการแบ่ง
ภาระงานอย่างชัดเจน รวมถึงมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานพร้อม
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ผู้รับผิดชอบ (กสอ. สอ.2.9-1-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานกองสื่อสารองค์การ) และโครงสร้างบุคลการภายใน
หน่วยงาน (กสอ. สอ.2.9-1-02 ผังโครงสร้างบุคลากร กองสื่อสารองค์การ) 

โดยกองสื่อสารองค์การ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี ้
P = Plan มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของกอง

สื่อสารองค์การ ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่ และงานสื่อสารการตลาด 
(กสอ. สอ.2.9-1-03 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2563) (กสอ.สอ.2.9-1-04 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2564)    

D = Do มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของกองสื่อสารองค์การ โดยมีการ
จัดประชุมกองสื่อสารองค์การ เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง การ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (กสอ. สอ.2.9-1-05 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ปี
การศึกษา 2563) และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน (กสอ. สอ.2.9-1-06 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 16 ปี) (กสอ.สอ.
2.9-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 34) (กสอ.สอ.2.9-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล)  

C = Check มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
จัดประชุมกองสื่อสารองค์การ เพื่อติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค เพื่อน ามา
ปรับปรุง (กสอ.สอ.2.9-1-05 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ปีการศึกษา 2563) 

A = Action มีการประเมินผลการเนินโครงการ กิจกรรม ได้แก่  
1) โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยได้มีการจัดท า

แบบส ารวจความคิดเห็นการประชาสัมพันธ์ การด าเนินโครงการ โดยรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
จ านวน 2,163 คน จากจ านวนนัก ศึกษาทั้ งหมด 3,825 คน มี ระดับความพึงพอใจในภาพรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.27 (กสอ.สอ.2.9 -1-09 สรุปแบบส ารวจความคิดเห็นการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563)  

ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีข้อเสนอแนะจากผู้รอบแบบสอบถามแยกเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านงานทะเบียน ด้าน
การจัดการสอนออนไลน์ และด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (การให้บริการ) ซึ่งได้น าเสนอให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของข้อค าถามได้ก าหนดเป็นด้าน ด้านที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริการข้อมูล / การตอบค าถามการรับสมัครนักศึกษาใหม่ กองสื่อสารองค์การได้มีการปรับปรุงเพื่อน ามาการ
ด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1) ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ เมนู รับสมัครนักศึกษา ด้วยการแยกประเภทการรับสมัครชัดเจน
ข้ึน เพื่อลดความสับสน ได้แก่ รับสมัคร ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท-เอก (ด าเนินการโดย
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
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2) มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรับสมัครนักศึกษา ทุกช่องทาง เช่น 
Facebook Line@ ระบบเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3) รวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน เช่น การรับ
สมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ ปริญญาตรี (รอบสอบตรง รอบทีแคส) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการตอบ
ค าถาม ทุกช่องทาง 

4) จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนในหน่วยงานทราบแผนการท างานพร้อมน าข้อมูล 
ไปถ่ายทอดให้กับผู้มาสอบถามข้อมูล (กสอ.สอ. 2.9-1-10 แผนประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564) 

2) โครงการการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (กสอ.สอ.2.9-1-
11 รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างตราสินค้าเ ชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ)  
โดยได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงพัฒนางานต่อไป ส าหรับปีการศึกษา 2564 
2. มีการด าเนินงานตามภารกจิด้านการสื่อสารมวลชน ที่ได้รบัการเผยแพรผ่่านสื่อไม่นอ้ยกว่า 150 เรื่องต่อปี   

โดย งานสื่อสารมวลชน รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ตลอดปี
การศึกษา 2563 ลักษณะเป็นภาพข่าว ข่าวแจก และสกู๊ปข่าว โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ ดังนี้ 1) สื่อออนไลน์ 2) 
สื่อหนังสือพิมพ์ 3) สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย) มีการด าเนินการ  
ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการสร้างสรรค์ประเด็นข่าวจากกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย  
ของมหาวิทยาลัยฯให้น่าสนใจด้วยการรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การเขียนข่าว ตรวจแก้ไขความ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และส่งข่าวไปยังสื่อต่าง ๆ  ผ่านอีเมลของหน่วยงาน (cci@rmutp.ac.th) ภายหลังการส่ง
ข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อแล้ว ได้ด าเนินการตัดเก็บคลิปปิ้งข่าวรายวัน พร้อมบันทึกเสนอต่ออธิการบดีรับทราบเปน็
ประจ าทุกเดือน 

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ ก าหนดเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
ตลอดปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้  

(1) ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  

(2) ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย มติชนออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ ไทยรัฐ
ออนไลน์  ส านักข่าวนิวพลัส บ้านเมืองออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์ ส านักข่ าวเอ็ดดูนิวส์ ส านักข่าวเอ็ดดูโซน 
เว็บไซต์ไทยพีอาร์ดอทคอม ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์นิวส์วิท เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์ เว็บไซต์แคมปัส  

จากการด าเนินงานทั้งสองรูปแบบ งานสื่อสารมวลชน ได้สรุปข่าวที่ได้การเผยแพร่ผ่านสื่อตลอด
ปีการศึกษา 2563 แยกเป็นรายเดือน 12 เดือน รวม 257 เรื่อง (กสอ.สอ.2.9-2-01 สรุปการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563)  

mailto:cci@rmutp.ac.th)%20ภายหลัง
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3. มีการด าเนินงานตามภารกจิบริหารสื่อใหม่ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง และไม่น้อย
กว่า 160 เรื่องต่อป ี

โดย งานบริหารสื่อใหม่  รับผิดชอบการด าเนินงาน ด้านการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร  
ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอแอลอี) โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย ด้วยการก าหนดประเด็นที่จะเสนอ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล หรือผู้เกี่ยวข้อง วางแผน
ออกแบบตามลักษณะการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ รูปแบบสื่อที่ผลิตส าหรับการเผยแพร่ ประกอบด้วย แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ คลิปข่าว 
คลิปวิดีโอเพื่อการเผยแพร่ ภาพอินโฟกราฟฟิค โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย จ านวน  
8 ช่องทาง คือ 1) Website มหาวิทยาลัย 2) Facebook มหาวิทยาลัย 3) Line@ และ 4) สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(จอ
แอลอีดี) 5) Instagram (rmutpIG)  6) Twitter (rmutp_twit)  7) Youtube 8) Tiktok  
(กสอ.สอ.1.2.9-3-01 ช่องทางการเผยแพร่สื่อออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย)   

ในปีการศึกษา 2563 งานบริหารสื่อใหม่ มีการผลิตสื่อส าหรับการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อของ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางมีจ านวนมากกว่า 160 เรื่อง ดังนี้ 1) Facebook 
(rmutpFB) 562 เรื่อง 2) Line@ (@rmutp) 167 เรื่อง 3) Instagram (rmutpIG) 357 เรื่อง 4) Twitter 
(rmutp_twit) 306 เรื่อง (กสอ. สอ.2.9-3-02 ตารางสรุปข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
4. มีการด าเนินงานตามภารกจิสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี และไดร้ับความพงึพอใจต่อการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โดย งานสื่อสารการตลาด เป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารตราสินค้า การจัดกิจกรรม 
เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด ในปีการศึกษา 2563 งาน
สื่อสารการตลาด ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ถือเป็นหนึ่งในภาระงานหลักของงานสื่อสารการตลาด 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูอย่างเปน็ระบบ ซึ่งสามารถน าผลมาใช้ในการปรับปรงุการด าเนินงานของ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น  ไ ด้ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  
จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) โครงการการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพร้อมร่วมด าเนินงานกับ 9 คณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ในการลงพื้นที่แนะแนวสัญจร
ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อท ากิจกรรมการสื่อสารการตลาดกับครูแนะแนว 
และนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อที่มากข้ึน ตลอดจนรู้จักตรา
สินค้า (RMUTP) ของมหาวิทยาลัย จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม 17 โรงเรียน สรุปการประเมินความพึงพอใจในการ
แนะแนวหลักสูตร เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสรุปความ
พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 (กสอ. สอ.2.9-1-11รายงานผลการด าเนินโครงการ
โครงการการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ) 
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2)  โครงการประชาสัมพัน ธ์การรับสมัครนัก ศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2563 
ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาช้ันปีที่  1 จ านวน 2,163 คน  
จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 3,825 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนน  
รวมเฉลี่ย 4.27 (กสอ.สอ.2.9-1-09 สรุปแบบส ารวจความคิดเห็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563) 

3) ระบบบริการการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ระบบบริการการศึกษา ส าหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เพื่อน าข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร มีผู้ตอบแบบส ารวจเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,865 คน แบ่งเป็นนักศึกษา จ านวน 2,507 คน  
มีผลระดับความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.01 และอาจารย์ 358 คน มีระดับความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.10 (กสอ.สอ.2.9-4-01 แบบส ารวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา) 

จากการด าเนินงานตามภารกิจ ส่ือสารการตลาดท้ัง 3 กิจกรรม สรุปความพึงพอใจในการ  
จัดกิจกรรมได้ดังนี้ 

- แบบประเมินความพึงพอใจในการแนะแนวหลักสูตร เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสรุปความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีคะแนน  
เฉลี่ยรวม 3.80  

- แบบส ารวจความคิดเห็น เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.27  

- แบบส ารวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 มีระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01   
  ดังนั้น ค่าเฉลี่ย 3 กิจกรรม (3.80+4.27+4.01)/3 = 4.02  
5. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บรหิารเพือ่พิจารณาและก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

โดย กองสื่อสารองค์การ ก าหนดจัดประชุมภายในหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา 2563  
เพื่อก ากับติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกงานในสังกัด ดังนี้  

การประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
การประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
การประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
การประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 
การประชุมดังกล่าว ก าหนดให้ทุกงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

รายงานผลการติดตามงานสืบ เนื่ องจากการมอบหมายจากการประชุม ในครั้ งที่ ผ่ านมา เพื่ อ ให้ 
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การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กสอ.สอ.2.9-1-05 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ประจ าปี
การศึกษา 2563) 

ทั้งนี้ กองสื่อสารองค์การ ด าเนินการสรุปแบบส ารวจความคิดเห็น เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติ รับทราบ 
พ ร้ อ ม  ใ ห้ น โ ย บ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ ง ก ล่ า ว ถึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ราชภัฏหลายแห่ง เปิดรับสมัครนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา ท าให้มีรายได้เกิดข้ึนจากการรับสมัคร ในส่วนของ 
มทร.พระนคร จะมีการเปิดการรับสมัครตลอดปีการศึกษาได้หรือไม่ (กสอ.สอ. 2.9-5-01 รายงานการประชุมค
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 7/2563)  

จากนโยบายเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 7/2563 การเปิดรับสมัคร
นักศึกษาตลอดปีการศึกษา การด าเนินงานดังกล่าวจะเป็นงาน ในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการ  
และงานทะเบียนด าเนินการ ซึ่งกองสื่อสารองค์การได้น านโยบายมาวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 พร้อมประสานข้อมูลส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตลอดการรับสมัครนักศึกษา (กสอ.
สอ. 2.9-1-10 แผนประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564)  
6. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2 - 4 ที่มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 - 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5 5 5 5 5 

 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.9/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กสอ. สอ.2.9-1-01 ข้ันตอนการปฏิบัติงานกองสื่อสารองค์การ 
กสอ. สอ.2.9-1-02 ผังโครงสร้างบุคลากร กองสื่อสารองค์การ 
กสอ. สอ.2.9-1-03 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.9/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กสอ. สอ.2.9-1-04 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
กสอ. สอ.2.9-1-05 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ปีการศึกษา 2563 
กสอ. สอ.2.9-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครบรอบ 16 ปี 
กสอ. สอ.2.9-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 
กสอ. สอ.2.9-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเพิ่มประสทิธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ

สื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั 
กสอ. สอ.2.9-1-09 สรุปแบบส ารวจความคิดเห็นการประชาสัมพันธ์โครงการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2563 
กสอ. สอ.2.9-1-10 แผนประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
กสอ. สอ.2.9-1-11 รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
กสอ. สอ.2.9-2-01 สรปุการเผยแพรผ่่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
กสอ. สอ.2.9-3-01 ช่องทางการเผยแพรผ่่านสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
กสอ. สอ.2.9-3-02 ตารางสรุปข่าวทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
กสอ. สอ.2.9-4-01 แบบส ารวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา 
กสอ. สอ.2.9-5-01 รายงานการประชุมคคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครัง้ที่ 14/2563 

 
จุดแข็ง 

 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย โดยหน่วยงานสามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดจิิทลั 
และมีแผนส ารองในการประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางออนไลนใ์ห้มากขึ้นเพือ่รองรบัเหตุการณ์ส าคัญๆที่จะเกิดข้ึน 
เช่น การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสั COVID – 19 สถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้           : นายศิริวัฒน์ สายสุนทร โทร 026653777 ต่อ 6935 

   (ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ                 โทร 026653777 ต่อ 6930 

   (หัวหน้างานสื่อสารมวลชน) 
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  : นางสาวจุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์ โทร 026653777 ต่อ 6934 

   (หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่) 

  : นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น         โทร 026653777 ต่อ 6933      

  (หัวหน้างานสื่อสารการตลาด)   

  : นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย  โทร 026653777 ต่อ 6022 

   (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) 
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ตัวบ่งชี้ 2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการด าเนินการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
มีการด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน
เพื่อให้ได้ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.มีระบบและกลไกการด าเนินงาน (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

       2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและ  

          ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย/แห่ง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่าง  

          ต่อเนื่อง 

3. มีการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 
4. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมลูด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
6. มีผลงานได้รับการยอมรบั หรือไดร้ับการยกย่องในระดบัชาติ/นานาชาติ 
7. มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย 

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  
5-7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการด าเนินงาน (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 

โดยกองศิลปวัฒนธรรม มีระบบและกลไกการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 
1) งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ

ครุภัณฑ์ งานบุคลากร งานประกัน งานสารบรรณและการจัดโครงการ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานพร้อม
บุคลากรรับผิดชอบชัดเจน (กศว. 2.10-1-01 Flow chart ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป) 

2) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมงานประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่และงานประชุม โดยมี
ข้ันตอนการด าเนินงานพร้อมบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน(กศว. 2.10-1-02 Flow chart  ปฏิบัติงานงานส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม)     
                    3) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
งานประชุม  (กศว. 2.10-1-03 Flow chart  ปฏิบัติงานงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
                     โดยแต่ละงานมีการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม Flow chart ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงานพร้อมบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน โดยทั้ง 3 กลุ่มงานมีการด าเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้ 

P = Plan มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดไว้ในแผน ทั้ง 3 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป (กศว. 2.10-01-04 แผนปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป ประจ าปี

การศึกษา 2563) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (กศว. 2.10-01-05 แผนปฏิบัติงานงานส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กศว. 2.10-01-06 แผนปฏิบัติงานงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจ าปีการศึกษา 2563) 

                    D = Do มีการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมตามแผนปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 
– 30 พฤษภาคม 2564) โดยประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนให้แล้ว
เสร็จในเวลาที่ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 

1) งานบริหารท่ัวไป มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมถึง
การส่งข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

2) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 4 โครงการ มีการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

      (1) โครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ  
           กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี ด าเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 
           กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ด าเนินการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
            กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด าเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
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            กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด าเนินการในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

            กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ด าเนินการในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 
        (2) โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 

2563 (นิทรรศการออนไลน์) ด าเนินการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
        (3) โครงการวันรพีร าลึก ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ ด าเนินการในวันที่ 7 สิงหาคม 

2563 
        (4) โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ด าเนินการในวันที่  

9 เมษายน 2564 
                       3) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 2 โครงการ มีการด าเนินงานแล้ว
เสร็จตามแผนจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

                               (1) โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับอุดมศึกษา (ศึกษาผ่านระบบออนไลน์และท าหนังสือองค์ความรู้) 

                               (2) โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา 
                         C = Check มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมี        
การจัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ทุกๆ 3 เดือน เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานและโครงการ/กิจกรรม พร้อมปัญหาและอุปสรรค เพื่อน ามาปรับปรุง 

1) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 4 วันที่  18 สิงหาคม 2563 
(กศว. 2.10-1-07 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563) 

2) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1  วันที่  3 ตุลาคม 2563  
(กศว. 2.10-1-08 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564) 

3) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 วันที่  21 ม.ค. 2564 
(กศว. 2.10-1-09 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564) 

4) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 3 วันที่  1 เม.ย. 2564 
(กศว. 2.10-1-10 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564) 

A = Action  
1) งานบริหารทั่วไป มีการจัดท าแบบประเมินส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อน าผล

การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการใช้บริการของงานบริหารทั่วไป (กศว. 2.10-1-11 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการ) 

2) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดท าแบบประเมินหลังจัดโครงการ/กิจกรรม 
ทุกครั้ง แล้วน าผลการประเมินมาสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมให้ดีข้ึน อาทิ โครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 
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3 – 4 ธันวาคม 2563 โดยมีข้อเสนอแนะ เช่น ไม่ควรจ ากัดจ านวนผู้เ ข้าร่วมงาน (รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม) (กศว. 2.10-1-12 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม)     
                     3) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลโครงการ ได้รับเสียงช่ืนชม และไม่มีข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง (กศว. 2.10-1-13 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม)  

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่นอ้ยกว่า 5 เครือข่าย/แห่ง และมีการจัดโครงการ/กจิกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
กองศิลปวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับ

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง          
ด้านศิลปวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
เครือข่ายความร่วมมือภายใน 
1) คณะทั้ง 9 คณะ (กศว.2.10-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)   
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศว.2.10-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราช

มงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย)   
3) ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง , กองพัฒนานักศึกษา และกองสื่อสารองค์การ) (กศว.2.10-2-03 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย)    
เครือข่ายความร่วมมือภายนอก 
ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 
1)  เครือ ข่ายความร่วมมือกับ ราชเลขานุการ  ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ (กศว.2.10-2-04 หนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)   

2) เครือข่ายความร่วมมือกับราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว การขอเผยแพรส่ือ่ 
ในวันส าคัญ ดังนี้ 

    - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (กศว.2.10-2-05 หนังสือขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ)  

     - วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ (กศว.2.10-2-06 หนังสือ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติฯ)  
     - วันฉัตรมงคล (กศว. 2.10-2-07 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) 

3) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดนรนาถสุนทริการาม ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กศว.2.10-2-08 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการ (นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 10 
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รูป)) และในโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย (กศว.2.10-2-09 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์

จ านวน 9 รูป) 
4) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและโครงการวันรพีร าลึก ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์  (กศว.2.10-2-10 
หนังสือนิมนต์พระสงฆ์)  

5) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (กศว.2.10-2-11 หนังสือการจัด

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ, หนังสือขอส่งส าเนา
ใบอนุโมทนาบัตร และอนุโมทนาบุญ)  

6) เครือข่ายความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กศว.2.10-2-12 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุม

วิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10”)  
7) เครือข่ายความร่วมมือกับกรมการศาสนา (กศว.2.10-2-13 หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง 

พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี) (กศว.2.10-2-14 หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทาง

พระพุทธศาสนา)  
8) เครือข่ายความร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดยได้รับความอนุเคราะห์

เครื่องดื่ม อาหาร และGift voucher แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ใน
โครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (กศว.2.10-2-15 หนังสือขอขอบคุณในความ

อนุเคราะห์ ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องดืม่ 
อาหาร และไอศกรีม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์ (กศว.2.10-2-16 หนังสือ

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ในโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์)   
9) เครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อน าคณะกรรมการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าเยี่ยมชม (กศว.2.10-2-17 

หนังสือขออนุญาตเข้าพบและเชิญเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)  
10) เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน าคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 

หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าเยี่ยมชม (กศว.2.10-2-18 หนังสือขอเข้า
ชมหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

11) เครือข่ายความร่วมมือกับส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อปรึกษาและหารือถึงแนว
ทางการด าเนินงานหอจดหมายเหตุ (กศว.2.10-2-19 หนังสือขอเข้าพบผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุ)  

12) เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กศว.2.10-2-20 หนังสือการ

คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564) 
13) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร (กศว.2.10-2-21 หนังสือขอเชิญร่วม

กราบพระสรีระสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)) 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
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มีการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายใน โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. – มทร. 
พระนคร ประกอบด้วย 

เครือข่ายความร่วมมือภายใน 
1) คณะทั้ง 9 คณะ (กศว.2.10-2-22 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา (กศว.2.10-2-23 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
เครือข่ายความร่วมมือภายนอก 
ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 
1) เครือข่ายความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (กศว.2.10-2-24 หนังสือขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บทโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

2) เครือข่ายความร่วมมือกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่าย 
C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง (กศว.2.10-2-25 หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ (โปสเตอร์)) 

3) เครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์ศรียวง ) (กศว.2.10-2-26 หนังสือขอ
อนุญาตเข้าพื้นที่และขอเชิญเป็นวิทยากร) 

 4) เครือขา่ยส านักงานคณะกรรมการพเิศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กศว. 
2.10-2-27 หนังสือขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ) 
3. มีการเผยแพรผ่ลงานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมที่เผยแพร่สูส่าธารณชน 

มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th จ านวน 10 เรื่อง  

(กศว.2.10-3-01 http://www.rmutp.ac.th) 

                  2. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จ านวน 54 เรื่อง 
(กศว.2.10-3-02 https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th) 

                  3. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv จ านวน 102 เร่ือง 

                     (กศว.2.10-3-03 https://www.facebook.com/rmutpculdiv)  
                  4. YouTube กองศิลปวฒันธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จ านวน 24 เร่ือง 

(กศว.2.10-3-04 https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv) 

                     5. เว็บไซต์ส านักข่าวนิวส์พลัส  
                     วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (กศว.2.10-3-05 ภาพเผยแพร่ผ่านส านักข่าวนิวส์พลัส) 
                     วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (กศว.2.10-3-06 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักข่าวนิวส์พลัส) 
                     6. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

                         ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (กศว.2.10-3-07 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ) 

                         ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2563 (กศว.2.10-3-08 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 

https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
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                         ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2563 (กศว.2.10-3-09 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ) 
                      9. เว็บไซต์ Line Today  

                          วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (กศว.2.10-3-10 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Line Today) 

                          วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (กศว.2.10-3-11 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Line Today) 
                      10. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

                           วันที่ 13 ตุลาคม 2563 (กศว.2.10-3-12 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) 

                           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (กศว.2.10-3-13 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซส์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) 

                           วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (กศว.2.10-3-14 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) 

                      11. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  

                           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (กศว.2.10-3-15 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง) 

                           วันที่ 5 ธันวาคม 2563 (กศว.2.10-3-16 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)          
4. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมลูด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                กองศิลปวัฒนธรรมมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล  โดยการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลข้ึนมาเพื่อบันทึกและรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกอง
ศิลปวัฒนธรรมมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลไว้ แบ่งเป็น  2 ด้าน ดังนี้ 
               1) ด้านศิลปวัฒนธรรม  มีการจัดท าฐานข้อมลูวิจัยวัฒนธรรม 9 มทร. และฐานข้อมลูภูมิปญัญา และ
วัฒนธรรม 9 มทร. และการท าแบบตอบรบัเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแบบออนไลน์ การท าแบบประเมินออนไลน์ 
การลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ และการจัดท านิทรรศการออนไลน์ 
               2) ด้านสิ่งแวดล้อม จะมีฐานข้อมลูอพ.สธ มทร.พระนคร และฐานข้อมลูพรรณพฤกษา มทร.พระนคร               
และการท าแบบประเมินออนไลน์ และการท าแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแบบออนไลน์ การอบรม
ออนไลน์ของโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพฯ และโครงการ มทร.พระนคร สืบสานศาสตร์พระราชา                    
 (กศว.2.10-4-01 หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม 9 มทร.) (กศว.2.10-4-02  หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 9 มทร.) (กศว.2.10-4-03  หน้าจอเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์) (กศว.2.10-4-04  หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูล อพ.สธ    
มทร.พระนคร) (กศว.2.10-4-05  หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา) (กศว.2.10-4-06  หน้าจอเผยแพร่ผลการประเมิน
ออนไลน์) 
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                กองศิลปวัฒนธรรมมีการส่งเสริม สนับสนุน รวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ ได้แก่               
1) ด้านศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน 4 เรื่อง คือ กระทงเปลือกข้าวโพด กระทงใบหูกวาง กระทงสับปะรด และวัน
มาฆบูชา (กศว.2.10-5-01 ภาพหน้าจอเผยแพร่องค์ความรู้) 2) ด้านสิ่งแวดล้อม มีจ านวน 9 เรื่อง คือ โครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 1 เรื่อง คือ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา (แบบออนไลน์) และโครงการ มทร. พระนครสืบสานศาสตร์พระราชา 
จ านวน 8 เรื่อง คือ ความเป็นมา เดินลุยสวนผลไม้ สวนสมุนไพรไปกับลุงยวง โคกหนองนาสไตล์ลุงยวง ฐานการ
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เรียนรู้กบคอนโด ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก ฐานการเรียนรู้การเผาถ่าน ฐานการเรียนรู้การกลั่นน้ ามันหอม
ระเหย ฐานการเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก) (กศว.2.10-5-02 ภาพหน้าจอเผยแพร่องค์ความรู้) 
6. มีผลงานได้รับการยอมรบั หรือไดร้ับการยกย่องในระดบัชาติ/นานาชาติ 
 - 
 
7. มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย 
                  กองศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือ 3H  เป็นแนวคิดของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการรวบรวมองค์
ความรู้ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหอเกียรติยศ หอพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ มีเป้าหมายเพื่อเกิดแหล่งเรียนรู้
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เก็บ
รวบรวมนั้น เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงานแต่ละศูนย์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์พณิชยการพระนคร  
ศูนย์โชติเวช ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พระนครเหนือ และหน่วยงานส่วนกลาง อาทิ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองสื่อสารองค์การ และสมาคมศิษย์เก่าทั้ง 4 ศูนย์ รวมทั้งชุมชนใกล้
มหาวิทยาลัย โดยมีการประสานเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านภัณฑารักษ์ อดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า ผู้อาวุโส บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการจัดท าแผนการ
ด าเนินการและการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
และร่วมกันด าเนินการ สนับสนุน ส่งเสริม ในการจัดตั้งให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  (กศว.2.10-7-01 ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ, โครงสร้างพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล , กรอบอัตราก าลัง) (กศว. 2.10-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมาย
เหตุฯ) (กศว. 2.10-7-03 ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุฯ)    

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 6 6 5 6 5 
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รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.10/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.2.10-1-01 Flow chart ปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป 
กศว.2.10-1-02 Flow chart  ปฏิบัติงานงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
กศว.2.10-1-03 Flow chart  ปฏิบัติงานงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว.2.10-1-04 แผนปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2563 
กศว.2.10-1-05 แผนปฏิบัติงานงานสง่เสรมิและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
กศว.2.10-1-06 แผนปฏิบัติงานงานอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมประจ าปกีารศึกษา 2563 
กศว.2.10-1-07 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
กศว.2.10-1-08 ผลการด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี 
กศว.2.10-1-09 ผลการด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กศว.2.10-1-10 ผลการด าเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กศว.2.10-1-11 ผลการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกา-

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
กศว.2.10-1-12 ผลการด าเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กศว.2.10-1-13 ผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 
กศว.2.10-1-14 ผลการด าเนินงานโครงการวันรพีร าลึก 
กศว.2.10-1-15 ผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 
กศว.2.10-1-16 ผลการด าเนินงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กศว.2.10-1-17 ผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลพระนคร สบืสานศาสตร์พระราชา 
กศว.2.10-1-18 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 
กศว.2.10-1-19 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
กศว.2.10-1-20 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 
กศว.2.10-1-21 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
กศว.2.10-1-22 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กศว.2.10-1-23 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.10/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.2.10-1-24 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กศว.2.10-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กศว.2.10-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 
กศว.2.10-2-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 
กศว.2.10-2-04 หนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
กศว.2.10-2-05 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศรฯ 
กศว.2.10-2-06 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติฯ 
กศว. 2.10-2-07 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 
กศว.2.10-2-08 หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการ (นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป) 
กศว.2.10-2-09 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 รูป 
กศว.2.10-2-10 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ 
กศว.2.10-2-11 หนังสือการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ, หนังสือขอส่งส าเนาใบอนุโมทนาบัตร และอนุโมทนาบุญ 
กศว.2.10-2-12 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” 
กศว.2.10-2-13 หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
กศว.2.10-2-14 หนังสือจดทะเบียนจัดต้ังเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา 
กศว.2.10-2-15 หนังสือขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ 
กศว.2.10-2-16 หนังสือขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ในโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณี

สงกรานต ์
กศว.2.10-2-17 หนังสือขออนุญาตเข้าพบและเชิญเยี่ยมชมอาคารนิทรรศน์รตันโกสินทร์ 
กศว.2.10-2-18 หนังสือขอเข้าชมหอประวัติศาสตรเ์กียรติยศแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
กศว.2.10-2-19 หนังสือขอเข้าพบผู้อ านวยการหอจดหมายเหต ุ
กศว.2.10-2-20 หนังสือการคัดเลอืกผูม้ีผลงานดเีด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 
กศว.2.10-2-21 หนังสือขอเชิญร่วมกราบพระสรรีะสมเดจ็พระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยงัค์  สิรินธโร) 
กศว.2.10-2-22 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
กศว.2.10-2-23 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.2.10-2-24 หนังสือขอเชิญประชุมคณะท างานจัดท าแผนแมบ่ทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด  
(1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กศว.2.10-2-25 หนังสือเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ (โปสเตอร์) 
กศว.2.10-2-26 หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่และขอเชิญเป็นวิทยากร 
กศว.2.10-2-27 หนังสือขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
กศว.2.10-3-01 http://www.rmutp.ac.th 
กศว.2.10-3-02 https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th 
กศว.2.10-3-03 https://www.facebook.com/rmutpculdiv 
กศว.2.10-3-04 https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv 
กศว.2.10-3-05 ภาพเผยแพร่ผ่านส านักข่าวนิวส์พลสั 
กศว.2.10-3-06 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักข่าวนิวส์พลสั 
กศว.2.10-3-07 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
กศว.2.10-3-08 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
กศว.2.10-3-09 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
กศว.2.10-3-10 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Line Today 
กศว.2.10-3-11 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Line Today 
กศว.2.10-3-12 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 
กศว.2.10-3-13 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซสห์นังสือพมิพส์ยามรัฐ 
กศว.2.10-3-14 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนงัสือพิมพส์ยามรัฐ 
กศว.2.10-3-15 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนงัสือพิมพบ์้านเมอืง 
กศว.2.10-3-16 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนงัสือพิมพบ์้านเมอืง 
กศว.2.10-4-01 หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมลูวิจัยวัฒนธรรม 9 มทร. 
กศว.2.10-4-02   หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมลูภูมิปญัญาและวัฒนธรรม 9 มทร. 
กศว.2.10-4-03   หน้าจอเผยแพร่กจิกรรมออนไลน ์
กศว.2.10-4-04   หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมลู อพ.สธ มทร.พระนคร 
กศว.2.10-4-05   หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมลูพรรณพฤกษา 
กศว.2.10-4-06   หน้าจอเผยแพรผ่ลการประเมินออนไลน์ 
กศว.2.10-5-01 ภาพหน้าจอเผยแพร่องค์ความรู ้
กศว.2.10-5-02 ภาพหน้าจอเผยแพร่องค์ความรู ้

https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.2.10-7-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ, โครงสร้างพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล , กรอบอัตราก าลัง 
กศว. 2.10-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุฯ 
กศว. 2.10-7-03 ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุฯ 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง โทร 0-2665 3777 ต่อ 6239  
          (ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวรุ่งรัตน์  วัฒนาทิพยธ ารงค์  โทร 0-2665 3777 ต่อ 8185 

             (งานบรหิารทั่วไป กองศิลปวัฒนธรรม)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสถาบันต้องมีระบบและกลไก ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ         การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยต้องมีการส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และตามนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานภารกิจทุกด้าน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง   การรายงานผลการประกัน
คุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนด ประกอบด้วย การ

ควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 
3. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
4. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึน 
5. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 

ส านักประกันคุณภาพ มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามกรอบการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.(สกอ.เดิม))  (สปภ.(สอ.)2.11-1-1)  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนการท างาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน และมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาและก าหนด 
นโยบาย ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุก
ระดับ  

 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี,รองอธิการบดี,ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีทั้ง 9 คณะ มี
หน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรบัผดิชอบด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี,รองคณบดี,ผู้อ านวยการและหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  (สปภ.(สอ.)2.11-1-2) 
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม 
การก ากบัติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

ส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการ
เช่ือมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) 
การควบคุมคุณภาพ 2) การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายคุณภาพ "มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ทุก
หน่วยงานด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน โดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมกันด าเนินงานประกันคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สปภ.(สอ.)2.11-2-1) ซึ่งมี
การด าเนินงานดังนี้  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (สปภ.(สอ.)2.11-2-2) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
(อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานใหเ้ปน็ไปตามระบบ และ
มีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รอง

file:///G:/My%20Drive/งานเบียร์/63.(ร่าง)%20SAR%20ปีการศึกษา%202563/สอ.63/หลักฐาน/หนังสือคู่มือการประกันคุณภาพ.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/845048c9.pdf
https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/2.-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/845048c9.pdf
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คณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุน
ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งช้ี สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-3) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งช้ีใน
ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

3 .  ก า ห นดแผ นด า เ นิน ง านด้ านประกั น คุ ณภาพการ ศึกษาภายใน  ปี ก า ร ศึ กษา  2563  
(สปภ.(สอ.)2.11-2-4) 

4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการบันทึกแจ้งเ วียนถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ  
(สปภ.(สอ.)2.11-2-5) และการประชุมคณะกรรมการบรหิารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกนั
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (สปภ.(สอ.)2.11-2-6) 
โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 ในระดับสถาบัน รอง
อธิการบดี,รองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพื่อแจ้งนโยบายแผนการ
ด าเนินงานและการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2563  

2) การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพ  มีการด าเนินการดังนี้   

1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีของทุกหน่วยงาน โดย
หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีแต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกัน
คุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา (สปภ.(สอ.)2.11-
2-7)  และจัดการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 เมื่อ
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบ Google Meet เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน  
(สปภ.(สอ.)2.11-2-8) 

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เช่ือมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.(สอ.)2.11-2-9) มีระบบก ากับติดตามคุณภาพ
ภายใน(IQA-CDS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการก ากับ
ติดตามและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง (สปภ.(สอ.)2.11-2-10) 

3 มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ (สป.อว.(สกอ.เดิม)). 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น  

https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99-63.pdf
https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/%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%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%B2-2563.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/2301a5a5.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/79cb5871.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/9859216b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/9859216b.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/92737518.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
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3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตัง้
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน กองวิชาการและพัฒนาอาจารย์และ
ส านักประกันคุณภาพ  

1. ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563
ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับคณะ เพื่อ
พิจารณา ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 (สปภ.(สอ.)2.11-2-11) 

2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE  QA 
Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปกีารศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพทุกระดับใน
ภาพรวมเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามา
ปรับปรงุพฒันาต่อไป 
3. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา 
 ส านักประกันคุณภาพน าผลการประเมินคุณภายภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2562 เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 (วาระที่ 4.4) (สปภ.(สอ.)2.11-3-1) 
 น าผลการประเมินคุณภายภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2562 เสนอเข้า
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่11/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 
พฤศจิกายน 2563  (วาระที่ 4.5) (สปภ.(สอ.)2.11-3-2) 
4. มนี าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหม้ีคุณภาพดีข้ึน 
 ส านักประกันคุณภาพน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  (วาระที่ 4.5) ที่ประชุมมอบผู้ก ากับและหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
คะแนนและจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประมิน (สปภ.(สอ.)2.11-4-1) 
 ส านักประกันคุณภาพด าเนินการมอบหมายข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปจัดท าแผนการพัฒนา
และปรับปรุง (สปภ.(สอ.)2.11-4-2)  เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามให้
หน่วยงานส่งผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่งเสริมปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิ

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/92b6c288.pdf
file:///G:/My%20Drive/à¸�à¸²à¸�à¹�à¸�à¸µà¸¢à¸£à¹�/SAR%20à¸�à¸µà¸�à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸�à¸©à¸²%202562/à¸�à¸£à¸°à¸�à¸¸à¸¡%20à¸�à¸�à¸¡.,à¸ªà¸ à¸²à¸¯%20à¸�à¸µà¸�à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸�à¸©à¸²%202562/à¸�à¸�à¸¡/à¸�à¸�à¸¡.à¸�à¸£à¸±à¹�à¸�à¸�à¸µà¹�17-2563%20(28.10.63)/à¸§à¸²à¸£à¸°à¸�à¸µà¹�%204.4/à¸§à¸²à¸£à¸°%204.4%20à¸£à¸²à¸¢à¸�à¸²à¸�à¸�à¸¥à¸�à¸²à¸£à¸�à¸£à¸°à¹�à¸¡à¸´à¸�à¸�à¸¸à¸�à¸ à¸²à¸�à¸�à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸�à¸©à¸²à¸ à¸²à¸¢à¹�à¸�%20à¸£à¸°à¸�à¸±à¸�à¸ªà¸�à¸²à¸�à¸±à¸�.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/06/53ce55fe.pdf
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คุณภาพ ปีการศึกษา 2562 (Improvement Plan) (สปภ.(สอ.)2.11-4-3) ซึ่งผลจากการปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน เช่น จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 คน และจ านวนอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 8 คน เป็นต้น  
 ส านักประกันคุณภาพด าเนินการรวบรวมผลการพฒันาสง่เสริมปรับปรงุจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 (Improvement Plan) เพื่อเสนอใหผู้้บรหิารพจิารณา
ต่อไป 
5. มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 ส านักประกันคุณภาพมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานประกัน ดังนี้ 
- ระบบก ากับติดตามคุณภาพภายใน ( IQA-CDS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการก ากับติดตามและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ซี่งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สปภ.(สอ.)2.11-5-1) 

- ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) CHE QA Online 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-2) 

- ระบบฐานข้อมูลผู้ที่ ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-3) 

- ระบบแจ้ งก าหนดการตรวจประ เมินระดับหลั กสูตร /คณะ พร้ อมราย ช่ือผู้ ตรวจ  
(สปภ.(สอ.)2.11-5-4) 

- ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA SCORE DASHBOARD) (สปภ.
(สอ.)2.11-5-5) 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5 5 5 5 5 

รายการหลักฐาน   
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.11/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(สปภ.(สอ.)2.11-1-1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สปภ.(สอ.)2.11-1-2), 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-2) 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากบัติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

http://iqa.rmutp.ac.th/
http://202.44.139.56/cheqa3d2562/
https://qa.rmutp.ac.th/2014/02/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2/
https://sites.google.com/rmutp.ac.th/qa-schedule
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/d949a613-b868-4c78-9c76-006ca21e5a64/page/ryCgB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/d949a613-b868-4c78-9c76-006ca21e5a64/page/ryCgB
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.11/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ระบบและนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  
(สปภ.(สอ.)2.11-2-3) เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2563 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-4), 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-11) 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

(สปภ.(สอ.)2.11-2-5) บันทึกขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
(สปภ.(สอ.)2.11-2-7) มติที่ประชุม กบม.ครั้งที่ 8/2564 วาระที่ 4.9 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-8) รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 

2563 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-9) บันทึกขอให้บันทกึข้อมลูที่รบัผิดชอบในระบบ IQA-RMUTP 
(สปภ.(สอ.)2.11-2-10), 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-1) 

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) 

(สปภ.(สอ.)2.11-3-1), มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 17/2563 วาระที่ 4.4 
(สปภ.(สอ.)2.11-3-2), 
(สปภ.(สอ.)2.11-4-1) 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 11/2563 วาระที่ 4.5 

(สปภ.(สอ.)2.11-4-2) บันทึกการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 
(สปภ.(สอ.)2.11-4-3) ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรงุจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 (Improvement Plan) 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-2) ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  CHE QA 3 D 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-3) ระบบฐานข้อมลูผูท้ี่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-4) ระบบแจ้งก าหนดการตรวจประเมินระดบัหลักสูตร/คณะ/สถาบัน พร้อมรายช่ือผู้ตรวจ 
(สปภ.(สอ.)2.11-5-5) ระบบสารสนเทศวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายใน 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวเจนจิรา  งามมานะ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6399  
        (ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางนพรัตน์  เหล่าวัฒนพงษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6607 

             (งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักประกันคุณภาพ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานสถานีวิทยุ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz. ท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารและสรา้ง
การเรียนรู้ไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นสื่อกลางในการผลิตและถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ประชาชน ผ่านสื่อในทุกแพลตฟอร์ม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติของประชาชน โดยมีการ
ก ากับคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพตามกระบวนการคุณภาพ PDCA การศึกษาที่มีการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน การด าเนินการตามพันธกิจ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลต่อส านักงานอธิการบดี 
และเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. มีการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อการสร้างสรรค์สังคม ไม่น้อยกว่า 48 เรื่องต่อปี 
3. มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 48 เรื่องต่อปี  
4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
5. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2-3 ที่มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

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 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการวางระบบและกลไกการด าเนินงานของสถานี

วิทยุโดยจัดโครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุ ดังนี้  
1.1 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตาม

กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยฝ่ายในสังกัด 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายรายการและข่าว และ 2) 
ฝ่ายธุรการและฝ่ายเทคนิค (สนว 2.12.1-01)  

1.2 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนดข้ันตอนการจัดท างานของฝ่ายต่าง ๆ 
ดังนี้  
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ข้ันตอนการจัดท างานประเภทข่าว ได้แก่ งานประเภทข่าว งานสื่อข่าวและเรียบเรียงข่าว และงานผลิต
และสร้างสรรค์ข่าว 

ภาระงานด้านการผลิตรายการ ได้แก่ ผลิตและสร้างสรรค์รายการการ งานสร้างสรรค์สปอต งานควบคุม
คุณภาพรายการ  

ข้ันตอนการท างานประเภทงานธุรการ ได้แก่ งานรับ-ส่งและจัดเก็บเอกสาร งานประชุม งานเบิกจ่าย และ
งานบุคคล  

และข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านงานเทคนิค ได้แก่ งานควบคุมการออกอากาศ งานบันทึกเสียง และงาน
ผสมเสียงและตัดต่อรายการ (สนว 2.12.1-02) 

1.3 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการเข้าร่วมการประชุมพัฒนาคุณภาพใน
ออกอากาศของทางสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการ
ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (สนว 2.12.1-03)  
2. มีการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อการสรา้งสรรค์สังคม ไม่น้อยกว่า 48 เรื่องต่อปี 

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและมีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 2.1  ฝ่ายเทคนิค มีการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อการสร้างสรรค์สังคม ให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ านวนทั้งสิ้น 96 ช้ิน  ได้แก่ (สนว2.12.2-01) 
3. มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 48 เรื่องต่อปี  

 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายงานให้ทั้งฝ่ายรายการและข่าว และฝ่าย
เทคนิค  ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              
พระนคร อาทิ ข่าวสารรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ,  ข่าวสารรับสมัครงาน, เผยแพร่งานวิจัย
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมบริการวิชาการ หรือ กิจกรรมการฝึกอาชีพให้ผู้ที่สนใจ โดยเผยแพร่ผ่านการ
รายงานข่าวต้นช่ัวโมง  
 3.1 ฝ่ายรายการและข่าว มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
จ านวนทั้งสิ้น 56 ช้ิน  ได้แก่  (สนว 2.12.3-01) 
4. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จากการด าเนินงานของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สถานีวิทยุฯ ได้ทบทวนการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการแผยแพร่ข่าวสาร  ผ่านการรายงานผลประจ าเดือน (สนว 2.12.4-01) 
5. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2-3 ที่มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้อ านวยการสถานีวิทยุมีการก าหนดนโยบายเชิงรูปธรรม โดยให้สถานีวิทยุมีการผลิตสปอตรณรงค์และ
ติดตามข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการกระจายข่าวสารต่างๆของทาง    
มหาวิทยาลัย และมีการวางแนวทางเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และการผลิตสื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ และเพิ่มสูงข้ึนกว่าค่าเป้าหมายในทุก ๆ ปี ดังผลการเปรียบเทียบการด าเนินงาน       
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ข้อ 2 -3 (สนว 2.12.5-01) โดยพบว่าการด าเนินงานในข้อที่ 2 สูงข้ึนกว่าปีที่ผ่าน ส่วนข้อที่ 3 มีการด าเนินงาน
ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการประกาศปิดสถานที่ท าการจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด 19 สถานีวิทยุจึงงดออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5 4 4 5 5 
 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.12/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(สนว 2.12.1-01) อ านาจหน้าที่และภาระงานตามโครงสร้างสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz. 
(สนว 2.12.1-02) ข้ันตอนการจัดท างานประเภทข่าว ภาระงานด้านงานผลิตรายการ ข้ันตอนการท างาน

ประเภทงานธุรการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านเทคนิค 
(สนว 2.12.1-03) หนังสือเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการออกใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(สนว 2.12.2-01) สรุปการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อการสร้างสรรค์สังคม ประจ าปี 

2563 
(สนว 2.12.3-01) สรุปการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 
(สนว 2.12.4-01) สรุปภาพรวมการออกอากาศประจ าปี 2563 
(สนว 2.12.5-01) สรุปการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2-3 ที่มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ  สัตยพานิชย์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6510 

        (ผู้อ านวยการสถานีวิทยุวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร)  
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนันทนา  สีมา   โทร 02 665 3777 ต่อ 6512 

     (ฝ่ายรายการและข่าว) 

  นางสาวนางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ โทร 02 665 3777 ต่อ 6511 

     (หัวหน้าฝ่ายธุรการ) 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.12/00320/
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
 บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุดที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปสู่ความส าเร็จ   
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจที่วางไว้ บุคลากรของส านักงานอธิการบดีจึงเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินการ
ภารกิจดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดี เพื่อให้ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพและทักษะตามสายงานที่เหมาะสมใน  
การปฏิบัติงาน โดยมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็น 
ไปตามแผน รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงทบทวนกระบวนการจัดท าแผนเพื่อให้ภารกจิของ
ส านักงานอธิการบดีบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ค านิยาม : การสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะตามสายงาน หมายความว่า การได้รับความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการท างานตามสายงาน ที่สามารถน ามาปรับปรุง พัฒนาการท างาน โดยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย การดูงาน การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการความรู้ รวมถึงข้อมูล
ที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการพฒันาบุคลากรของส านักงานอธิการบด ี
 2. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

3. มีการก ากบัติดตามการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
5. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนการพฒันาบคุลากรของส 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 ข้อ 
 
 

องคป์ระกอบที่ 3 การพฒันาบคุลากร 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการพฒันาบุคลากรของส านักงานอธิการบด ี
 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนครดังค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2214/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน       
พ.ศ. 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-1-01) 
           1.2 มีข้ันตอน (Flow Chart) ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-1-02) 
          1.3 โดยมีแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีรายบุคคล (กบ.3.1-1-03)            
ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบการพัฒนา 4 รูปแบบ ดังนี้   

- รูปแบบที่ 1 การพัฒนาทักษะตามสายงาน คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตามภาระงาน                  
  ที่รับผิดชอบ 
- รูปแบบที่ 2 การพัฒนาความต้องการของบุคลากร คือ การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถใน  
  เรื่องที่ต้องการพัฒนา 
- รูปแบบที่ 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คือ การพัฒนาความรู้/ทักษะ/ 
  สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยน ามาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (แบบที่ 3)  
- รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้านดิจิทัล คือ เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน ามาใช้                

ในการปฏิบัติงานและตอบสนองการเป็น Digital University (DU) ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
มีการด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  ดังนี้ 
 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหนังสือแจ้งใหห้น่วยงานในสงักดั
ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652.19/1072 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 (กบ. 3.1-2-01)                                   
                 โดยกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี และมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กบ. 3.1-2-02) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (กบ. 3.1-2-
03) 
           2.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652.19/2876 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (กบ. 3.1-2-04) 
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               โดยกองบรหิารงานบุคคลด าเนินการรวบรวมและวิเคราะหจ์ัดท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลของ
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี และมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (กบ. 3.1-2-05) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (กบ. 3.1-2-06)   
3. มีการก ากบัติดตามการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
 มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี   
โดยมีการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                  
รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรฯ ดังนี้ 

- ติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) หนังสือกองบริหารงานบคุคลที่ อว 0652.19/946 ลงวันที ่
17 มิถุนายน 2563 (กบ. 3.1-3-01) 
- ติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม  2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) หนังสือกองบรหิารงานบุคคลที่ อว 0652.19/2082 ลงวันที ่
21 กันยายน 2563 (กบ. 3.1-3-02) 

 - ติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
            2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652 .19/714 ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2564 (กบ. 3.1-3-03)           
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
 4.1 มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 
               รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดไว้ ดังนี้ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
               ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริม 
สมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ 85 ผลการด าเนินงานของแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน 194 คน จากจ านวนทั้งหมด 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (กบ.3.1-4-01)  โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (กบ. 3.1-2-06) 
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         4.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) ดังนี้  
               รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดไว้ ดังนี้ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
               ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริม 
สมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงานของแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)   
โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน 184 คน จากจ านวนทั้งหมด 184 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (กบ.3.1-4-02)  โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (กบ. 3.1-4-
03) 
5. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนการพฒันาบคุลากรของส านักงานอธิการบดี 
 มีการทบบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนในปีต่อ ๆ ไป หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (กบ.3.1-2-06) ให้ปรับปรงุ
ข้อมูลของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ข้อมูลภาระงานของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
           โดยกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้แจ้งเวียน
ส่งแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564  ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทราบ เรียบรอ้ย
แล้ว หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652.19/2755 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (กบ.3.1-5-01) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 4 5 5 5 5 
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รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/3.1/00320/ 

 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ.3.1-1-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2214/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ.3.1-1-02 ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ.3.1-1-03 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดีรายบุคคล  
กบ.3.1-2-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ 0652.19/1072 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562  

เรื่อง ขอให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กบ.3.1-2-02 แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2563 
กบ.3.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
กบ.3.1-2-04 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ 0652.19/2876 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  

เรื่อง ขอให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ.3.1-2-05 แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ.3.1-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 
กบ.3.1-3-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ 0652.19/946 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563  

เรื่อง ขอให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 8 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) 

กบ.3.1-3-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ 0652.19/2082 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563  
เรื่อง ขอให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

กบ.3.1-3-03 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ 0652.19/714 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564  
เรื่อง ขอให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

กบ.3.1-4-01 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานและความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2563 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/3.1/00320/


ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 101                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6060  
        (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่  สุกใส  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6061 

              (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล)

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.3.1-4-02 รายงานสรุปผลการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสรา้ง

เสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร                 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

กบ.3.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2564 

กบ.3.1-5-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ 0652.19/2755 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ                
ของบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ส านักงานอธิการบดีมีภารกจิการใหบ้รกิารแกห่น่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การใหบ้รกิารต้อง

ค านึงถึงความพงึพอใจของผูร้บับริการเป็นส าคัญ จงึได้มกีารประเมนิความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร และน าผลจากการ
ประเมินไปสู่การพฒันางานบริการให้มีคุณภาพและประสทิธิภาพเกิดความไว้วางใจและการยอมรับของผูร้ับบริการ 

 

สูตรการค านวณ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารโดยรวม เท่ากบั 

 
 

 

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 : 
 

           13.41   =  4.47 
 3  

โดยกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  เวียนแจ้งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  
เพื่อน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพื่อน ามาประมวลผลในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี  โดยมีก าหนดการเก็บรวบรวมผลการประเมิน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผลรวมของค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน 
 

จ านวนด้าน 

องคป์ระกอบที่ 4 ระดบัความส าเร็จในการใหบ้รกิารของส านกังานอธกิารบดี 
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  -  ครั้งที่ 1  แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 
เดือนแรก  (มิถุนายน 2563 – พฤศจิกายน 2563)  และเก็บรวมรวมผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เข้ามา
รับบริการในหน่วยงาน  (กบ. 4.1-01) 
  -  ครั้งที่  2 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
รอบ  6 เดือนหลัง  (ธันวาคม  2563 –  พฤษภาคม  2564)  และเก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจจาก 
ผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน  (กบ. 4.1-02) 
  -  จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้บุคลากรที่รับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ   
ในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉพาะหน่วยงานที่รับบริการ
ผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล และเก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ (กบ. 4.1-03) 
 2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  เพื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม
ของส านักงานอธิการบดี  ดังนี้ 
      - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน 2563 – พฤศจิกายน 2563) จ านวนแบบสอบถามจาก 
ผู้ที่เข้ามารับบริการหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 841 ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม  4.55  มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  (กบ. 4.1-04) 
  - ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564) จ านวนแบบสอบถามจากผู้ที่
เข้ามารับบริการในหน่วยงาน 865 ฉบับ ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และ  
รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) จ านวนแบบสอบถามจากผู้ที่เข้ามารับบริการใน
หน่วยงานส านักอธิการบดี  ซึ่งมาจากจ านวนแบบสอบถามของผู้ที่ประเมินความพึงพอใจโดยการ walk in  จ านวน 
1,706 ฉบับ  จาก Online จ านวน 209 ฉบับ และ QR Code จ านวน 92 ฉบับ รวมเป็น 2,007 ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม 
4.47 มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี  (กบ. 4.1-05) 
รายละเอียดสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด รอบ 6 เดือนหลัง 
( ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564)   และ รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)  
โดยมีผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) ประจ าปีการศึกษา 2563   
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.53  ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดมีาก   

โดยมีผลสรุปในแตล่ะด้าน ดังนี ้
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลยั 848 98.03 
     สายบริหาร 11 1.27 
     สายวิชาการ 45 5.20 
     สายสนับสนุน 657 75.95 
     นักศึกษา 135 15.61 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 17 1.97 

รวม 865 100 

1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบ้รกิารในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.57 0.59 ดีมาก 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าช้ีแจง/ให้ค าปรึกษา 4.56 0.59 ดีมาก 
   1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัตหิน้าที ่ 4.62 0.56 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.63 0.57 ดีมาก 
   1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพ  เหมาะสม 4.56 0.60 ดีมาก 

รวม 4.59 0.58 ดีมาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทีท่ันสมัย 4.40 0.67 ดี 
   2.2 มีแหล่งข้อมลูบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมลูบนเว็บไซต์ 4.42 0.66 ดี 

1.3 มีการจัดสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 4.45 0.67 ดี 

รวม 4.42 0.67 ดี 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.60 0.55 ดีมาก 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรบัใช้ 4.55 0.58 ดีมาก 

รวม 4.58 0.57 ดีมาก 
รวมท้ังสิ้น 4.53 0.65 ดีมาก 
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1.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบ้รกิารจ าแนกรายหน่วยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบด ี 31 4.27 ดี 
2. กองกลาง 90 4.46 ดี 
3. กองคลัง 115 4.26 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 55 4.59 ดีมาก 
5. กองบริหารงานบุคคล 41 4.67 ดีมาก 
6. กองพัฒนานกัศึกษา 130 4.45 ดี 
7. กองวิเทศสมัพันธ์ 59 4.65 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 30 3.88 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 213 4.88 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 46 4.59 ดีมาก 
11.สถานีวิทยุฯ 55 4.16 ดี 

รวม 865 4.53 ดีมาก 
 

1.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบรกิาร 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

กองนโยบายและแผน  
1. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเสมอ 1 
2. ยิ้มแย้ม บริการด ี 1 
3. เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นกันเอง 1 
กองศิลปวัฒนธรรม  
1. ให้บริการผูสู้งอายุดีมาก 1 
2. บริการประทับใจ 1 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก 1 

4. เป็นหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานที่มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานหรือภารกิจต่าง ๆ ได้สมบูรณ์แบบ 1 
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   2. รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) ประจ าปีการศึกษา 2563  ผล
การประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.47  ผลการประเมินอยู่ใน ระดับด ี โดยมีผลสรุป
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

 2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบ้รกิารในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

 
 
 

จ ำนวน

(คน)

จ ำนวน

(คน)

จ ำนวน

(คน)

จ ำนวน

(คน)
ประเภทผู้ใช้บรกิำร
1. ภายในมหาวิทยาลัย 1630 209 92 1931
     สายบริหาร 25 8 9 42
     สายวิชาการ 125 62 6 193
     สายสนับสนุน 1165 139 74 1378
     นักศึกษา 315 0 3 318
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 76 0 0 76

รวม 1,706 209 92 2,007

4.45 0.00 0.00 3.79
100 100 100 100

68.29 66.51 80.43 68.66
18.46 0.00 3.26 15.84

1.47 3.83 9.78 2.09
7.33 29.67 6.52 9.62

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ

95.55 100 100 96.21

ข้อมูลทัว่ไป

Walk in Online QR Code ภำพรวม

รอ้ยละ

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำ

เบีย่งเบน

มำตรฐำน

  ระดับ

ควำม

คิดเห็น

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำ

เบีย่งเบน

มำตรฐำน

  ระดับ

ควำม

คิดเห็น

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำ

เบีย่งเบน

มำตรฐำน

   ระดับ

ควำม

คิดเห็น

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำ

เบีย่งเบน

มำตรฐำน

   ระดับ

ควำม

คิดเห็น

1. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บรกิำร

   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.59 0.58 ดีมาก 4.23 0.78 ดี 3.87 1.04 ดี 4.52 0.65 ดีมาก

   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าช้ีแจง/ให้ค าปรึกษา 4.57 0.59 ดีมาก 4.13 0.89 ดี 3.84 1.04 ดี 4.49 0.69 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 4.64 0.56 ดีมาก 4.28 0.83 ดี 3.88 1.13 ดี 4.56 0.65 ดีมาก

   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยท่ีดีและเป็นกันเอง 4.64 0.58 ดีมาก 4.22 0.90 ดี 3.89 1.18 ดี 4.56 0.68 ดีมาก

   1.5 การแต่งกายของเจ้าหนา้ท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.58 0.59 ดีมาก 4.37 0.73 ดี 4.05 0.87 ดี 4.53 0.63 ดีมาก

รวม 4.60 0.58 ดีมำก 4.25 0.83 ดี 3.91 1.05 ดี 4.53 0.66 ดีมำก

2. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.39 0.67 ดี 4.18 0.77 ดี 3.87 0.84 ดี 4.35 0.70 ดี
   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการ

เอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์
4.43 0.65 ดี 4.13 0.77 ดี 3.95 0.89 ดี 4.38 0.69 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่

ผู้รับบริการ เช่น ท่ีนั่ง เป็นต้น
4.48 0.66 ดี 4.09 0.83 ดี 3.64 0.93 ดี 4.40 0.72 ดี

รวม 4.43 0.66 ดี 4.13 0.79 ดี 3.82 0.89 ดี 4.38 0.70 ดี

3. ด้ำนกำรให้บรกิำรในภำพรวม

   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.60 0.55 ดีมาก 4.20 0.90 ดี 3.85 1.19 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.55 0.58 ดีมาก 4.17 0.90 ดี 3.67 1.22 ดี 4.47 0.69 ดี

รวม 4.58 0.57 ดีมำก 4.19 0.90 ดี 3.76 1.21 ดี 4.50 0.68 ดี

รวมทัง้สิ้น 4.54 0.60 ดีมำก 4.17 0.84 ดี 3.83 1.05 ดี 4.47 0.68 ดี

ควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำรของหน่วยงำน

Walk in Online QR Code ภำพรวม



ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 107                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

  2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบ้รกิารจ าแนกรายหน่วยงาน 

 
  

  2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ับบรกิาร 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี ่

กองคลัง  
Walk in  
1. งานเบิกจ่าย 1 คุณจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ ให้บริการประทบัใจมาก 1 
Online  
1. จะโทรติดต่อสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ยากมาก สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็ไม่ได้ค าตอบ ต้องรอถามคนอื่นอีกที 
ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันเวลา 

1 

2. เจ้าหน้าที่บางคนบางคนพูดจาไม่ดีเลย ใช้น้ าเสียงแบบไม่พอใจ พูดตะคอก พูดเสียงดัง  ทั้งๆที่ไปปรึกษาเรื่องงาน 1 
3. กองคลงัควรสอบคัดเลือกเอาคนเกง่เข้ามาท างาน และตอ้งอบรม ไปดูงานการใหบ้รกิารที่อื่นบ้าง อย่าคิด
ว่ามีอ านาจแต่ต้องคิดว่าท างานราชการต้องถูกต้อง แม่นย า และมีใจรกับริการ ก่อนจะออกประกาศ ค าสั่งใดๆ 
ควรทบทวนใหร้อบคอบ 

1 

กองนโยบายและแผน  
Walk in  
1. ให้บรกิารดีมาก ยินดีให้บรกิาร 1 
2. บริการด ี 1 
3. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเสมอ 1 
4. ยิ้มแย้ม บริการด ี 1 
5. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง 1 
กองบริหารงานบุคคล  
Online  
1. ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือพร้อมเอาใจใส่และดูแลผูร้ับบริการดีมากที่สุด 1 

จ ำนวน

(ฉบบั)

ผลกำร

ประเมิน

จ ำนวน

(ฉบบั)

ผลกำร

ประเมิน

จ ำนวน

(ฉบบั)

ผลกำร

ประเมิน

จ ำนวน

(ฉบบั)

ผลกำร

ประเมิน

1. ส านักงานอธิการบดี 70 ดี 13 ดี 7 ดี 90 ดี
2. กองกลาง 143 ดี 27 ดี 9 พอใช้ 179 ดี
3. กองคลัง 173 ดี 55 ดี 15 พอใช้ 243 ดี
4. กองนโยบายและแผน 110 ดีมาก 9 ดี 10 ดี 129 ดี
5. กองบริหารงานบุคคล 119 ดีมาก 70 ดี 9 พอใช้ 198 ดี
6. กองพัฒนานักศึกษา 260 ดี 11 ดี 16 ดี 287 ดี
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 123 ดีมาก 2 ดี 5 ดี 130 ดี
8. กองส่ือสารองค์การ 80 ดี 8 ดีมาก 2 ดี 90 ดี
9. กองศิลปวัฒนธรรม 425 ดีมาก 7 ดีมาก 2 พอใช้ 434 ดี
10. ส านักประกันคุณภาพ 88 ดีมาก 7 ดีมาก 15 ดี 110 ดี
11. สถานีวิทยุ 115 ดี 0 - 2 ดีมาก 117 ดี

รวม 1,706 ดีมำก 209 ดี 92 ดี 2,007 ดี

Walk in

4.43

4.63
3.96
4.88
4.58

4.64

4.29

4.43

4.57

QR Code ภำพรวม

3.96

3.76
4.54
4.68

3.59

3.96
4.22
2.71

4.54 4.17 3.83 4.47

3.99

4.12
4.24
4.09
4.484.66

4.28 4.39 4.37

4.16 0.00 5.00 4.18
4.19

4.33 4.15 4.35
4.31 3.26 4.07

4.48 4.24 3.47 4.06
3.77 3.22 3.76

หน่วยงำน
ค่ำเฉลี่ย

Online

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี ่

2. บุคลากรขาดประสทิธิภาพในการท างาน โกหกแล้วโยนความผิดไปใหผู้บ้รหิาร เช่น เรือ่งส่งไปให้อธิการบดแีล้ว 
แต่ไปถามอธิการบดไีมเ่คยเห็นเรือ่งเลย เป็นต้น 

1 

3. มีการใช้เทคโนโลยี แต่ควรพัฒนาให้ข้อมลูเป็นปจัจบุัน เช่น ระบบแจง้ความคืบหน้าการเสนอขอต าแหน่ง 1 
กองศิลปวัฒนธรรม  
Walk in  
1. ให้บรกิารผู้สงูอายุดีมาก 1 
2. บริการประทบัใจ 1 
3. เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการดีมาก 1 
4. เป็นหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานที่มีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานหรือภารกจิต่าง ๆ ได้สมบูรณ์แบบ 1 
5. การติดต่อประสานงานต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว บรกิารด้วยรอยยิ้ม 1 
6. เจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรมบริการทุกระดับประทับใจ 1 
7. มีการท างานเป็นกลุม่ ประสานงานกันได้อย่างดีเยี่ยม ควรได้รับค าชมเชย 1 
8. การประสานงาน ถ้อยค าการพูดจาน่าช่ืนชม 1 
9. หน้าตายิ้มแย้มแจม่ใส 1 
Online  
1. จัดกิจกรรมชมรมอาวุโสได้ดีมากน่าประทับใจ อยากใหม้ตีลอดค่ะ 1 
2. จัดกิจกรรม ชมรมอาวุโส ได้ดีมากๆ 1 
ส านักประกันคุณภาพ  
Online  
1. เจ้าหน้าที่ส านักประกันคุณภาพให้บริการและให้ข้อมลูดมีากค่ะ 1 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 4.00 4.55 5 4.47 4 
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รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.1/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.1-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ที่ อว 0652.19/2151 ลงวันที่ 

28 กันยายน 2563  เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผูร้บับรกิารของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน 2563 - พฤศจิกายน 
2563)  ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 

กบ. 4.1-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ที่ อว 0652.19/109 ลงวันที่ 
19 มกราคม 2564  เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผูร้บับรกิารของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือนหลงั (ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 
2564)  ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 

กบ. 4.1-03 หนังสือแจง้เวียนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ที่ อว 0652.19/647  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 4.1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 4.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2564 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6060  

        (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล)  
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวจันจิรา จันทยานี โทร 0-2665-3777  ต่อ  6065 

      (หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.1/00320/
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ตัวบ่งชี้ที่  4.2  จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
การปฏิบัตงิานของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี จะเป็นภาระงานสายสนับสนุนการจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นงานด้านการใหบ้รกิารเป็นหลัก คุณภาพการให้บริการที่ดี พิจารณาได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ ตัวช้ีวัดน้ีจึงประเมินผลส าเร็จโดยวัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความรวดเร็ว และความเต็มใจ
ในการใหบ้ริการของบุคลากรในส านักงานอธิการบด ี

ค านิยาม    1. เรื่องร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ในเรื่องเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าในการใหบ้รกิาร หรอืพฤติกรรมการไมเ่ต็มใจในการใหบ้รกิารไม่ว่า
จะเป็นการแสดงออกด้านค าพูด สีหน้า ท่าทาง หรือกริิยา 
 2. ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการทีผ่่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กล่อง
รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนทางระบบสารบรรณ 

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 

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัย มอบให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบและรับเรื่อง
ร้องเรียนในช้ันต้น ได้มีหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบแล้ว และได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนรวม 4 
ช่องทาง ได้แก่  

1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  (http://www.rmutp.ac.th) 
2. กล่องรับเรื่องการร้องเรียน (ตู้แดง) บริเวณ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี   
3. โทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ) โทร. 02-665-3743   

 4. หนังสือทางระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย  ได้มีหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบแล้ว  (กบ. 4.2-01) 
           ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน  2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ได้ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ในเรื่องเกี่ยวกับการละเลยหรือล่าช้าในการให้บริการ หรือพฤติกรรมการ
ไม่เต็มใจในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้านค าพูด สีหน้า ท่าทาง หรือกิริยา แต่อย่างใด (กบ. 4.2-02 - กบ. 
4.2-13) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(เรื่อง) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย ไม่เกิน 4 0 5 0 5 

 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.2/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.2-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/275  ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2561   

เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการรอ้งเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 4.2-02 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 

2563  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-03 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2563  เรื่อง รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์   
กบ. 4.2-04 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 2 กันยายน 

2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบักรณีการร้องเรียนผ่านระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล  

กบ. 4.2-05 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล  

กบ. 4.2-06 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2563  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการรอ้งเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

กบ. 4.2-07 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 เรื่อง การรับฟงัความคิดเห็นและข้อรอ้งเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  

กบ. 4.2-08 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 4 มกราคม 
2564 เรื่อง การรับฟงัความคิดเห็นและข้อรอ้งเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  

กบ. 4.2-09 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การรับฟงัความคิดเห็นและข้อรอ้งเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  

กบ. 4.2-10 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 11 มีนาคม 
2564 เรื่อง การรับฟงัความคิดเห็นและข้อรอ้งเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์   

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.2/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.2-11 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 1 เมษายน 

2564  เรื่อง การรบัฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  
กบ. 4.2-12 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 6 พฤษภาคม

2564  เรื่อง การรบัฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  
กบ. 4.2-13 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 1 มิถุนายน  

2564  เรื่อง การรบัฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6060  
        (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายอานันต์  โรจนตันติกุล โทร 0-2665 3777 ต่อ 6066 

     (หัวหน้างานวินัยและนิติการ)   
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือจ านวนรางวัลทีไ่ด้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   
 ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก  เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการให้บริการหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานหรือบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดี จนได้รับรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนจากภายใน/ภายนอก หน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
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 ข้ึนไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน จ านวนหน่วยงานที่เข้า

ศึกษาดูงาน/รางวัล 

ข้อมูลที่พบ 

1. กองกลาง - - 

2. กองคลัง - - 

3. กองนโยบายและแผน - - 

4. กองบริหารงานบุคคล - - 

5. กองพัฒนานักศึกษา 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ดูงานระบบทรานสคริปต์

กิจกรรมและการเตรียมความพร้อมด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริการ เม่ือวันที่  7 สิงหาคม 2563 

6. กองวิเทศสัมพันธ์ 3 มีหน่วยงานภายนอกขอเข้าศึกษาดูงาน จ านวน 2 หน่วยงาน ได้รับรางวัลจาก

หน่วยงานภายนอก จ านวน 1 หน่วยงาน ดังน้ี  

1. สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA)  

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563  

2. หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์  

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563  
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3. กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นหน่วยประสานงาน

ดีเด่น ด้านงานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ จาก สมาคมการค้าและ

การลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 

7. กองสื่อสารองค์กร - - 

8. กองศิลปวัฒนธรรม 1 ได้รับรางวัลชมเชยหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ประเภทระบบ

สนับสนุน จากศูนย์การจัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

9. ส านักประกันคุณภาพ 1 ได้รับรางวัลชมเชยหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ประเภทระบบ
สนับสนุน จากศูนย์การจัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

10. ส านักงานอธิการบดี - - 

11. สถานีวิทยุ - - 
รวม 6  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยงาน/

รางวัล) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 มี.ค.64) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.63 -31 พ.ค.64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 6 5 6 5 
 

รายการหลักฐาน   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.3/00320/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.4.3-1 หลักฐานการมาดูงานของกองพฒันานักศึกษา 
สอ.4.3-2 หลักฐานการมาดูงานและการได้รบัรางวัลของกองวิเทศสมัพนัธ์ 
สอ.4.3-3 หลักฐานการได้รบัรางวัลของกองศิลปวัฒนธรรม และส านักประกันคุณภาพ 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร โทร 0-2665 3777 ต่อ 6023  

        (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต  โทร 0-2665 3777 ต่อ 8141 

             (งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ) 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.3/00320/
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  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
ส่วนที่ 4 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินของ ส านักงานอธิการบด ี
 
 

 
         ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลีย่   
          รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานส านกังานอธิการบดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการด าเนนิงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี  

ปีการศึกษา 2563 โดยรวม 
(4 องค์ประกอบ) 
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  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
   ตารางท่ี 4-1 (ก)  แสดงจ านวนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานอธิการบดี มทร พระนคร

จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้ 
 

 
ตารางท่ี  4 – 1 (ข)   สรุปคะแนนตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  

จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งช้ีแตล่ะตัวบ่งช้ีใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สอ. มทร.พระนคร ผลการประเมิน* หมายเหตุ 

I P O 

รวม 

      ≤1.50  ต้องปรบัปรงุเร่งด่วน                           
        1.51-2.50 ต้องปรบัปรงุ 
        2.51-3.50  ระดับพอใช้ 
        3.51-4.50  ระดับดี            
        4.51-5.00  ระดับดีมาก 

 ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต /
ผลลัพธ์ 

1.  ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  5.00  5.00 ดีมาก   
2.  การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของส านักงาน
อธิการบดี 

 4.90 4.50 4.83 ดีมาก  

3.  การพัฒนาบุคลากร  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
4.  ระดับความส าเร็จในการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี 

  4.67 4.67 ดีมาก 
 

เฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ  4.92 4.60 4.82   
ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  

องค์ประกอบที ่
จ ำนวน/ ตัวบ่งช้ีตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี มทร พระนคร 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 1    (1.1) - 1 

2.  การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของ
ส านักงานอธิการบดี 

- 10    (2.1, 2.3, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 
2.12) 

2    (2.2, 2.4) 12 

3.  การพัฒนาบุคลากร - 1    (3.1) - 1 

4.  ระดับความส าเร็จในการให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี 

- - 3    (4.1, 4.2, 
4.3) 

3 

รวม 0 12 5 17 
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  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางท่ี 4-2 ตารางค านวณผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
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  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 



ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง                   4 - 4                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2563 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 
โดยรวม (4 องค์ประกอบ) 
ในรอบปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินการด าเนินงานทกุภารกิจทั้ง  4  องค์ประกอบตามมาตรฐาน 
ของส านักงานอธิการบดี  มีดังต่อไปนี ้
 
องค์ประกอบท่ี 1 : ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  1  เท่ากับ  5.00  อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
  - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
องค์ประกอบท่ี 2 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  2 เท่ากับ  4.83 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 

  มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย โดยหน่วยงานสามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.9) 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดจิิทลั และ
มีแผนส ารองในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ใหม้ากข้ึนเพื่อรองรับเหตุการณ์ส าคัญๆทีจ่ะเกิดข้ึน เช่น การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 สถานการณ์วิกฤติอื่น ๆ (ตัวบ่งช้ีที่ 2.9) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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องค์ประกอบท่ี 3 : บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 3  เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดมีาก 

จุดเด่น 
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  - 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
องค์ประกอบท่ี 4 : การให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ 4.67  อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
 - 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
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ส่วนที่ 5 
  
 

ภาคผนวก 
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ตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 
องค์ประกอบท่ี  ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1 การบรหิารเพื่อการก ากบัติดตามตามพันธกจิของส านักงาน
อธิการบด ี

สอ., กก., กค., กนผ., 
กบ. 

2. การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของส านักงาน
อธิการบด ี
 

2.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัล กก. 
2.2 ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการ Green University กก. 
2.3 กระบวนการเบกิจ่ายเงิน กค. 
2.4 จ านวนระเบียบ/ข้อบงัคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการปรับปรงุพัฒนา 
กบ. 

2.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบด ี

กนผ. 

2.6 การบรกิารนักศึกษา กพศ. 
2.7 กิจกรรมนักศึกษา กพศ. 
2.8 ระดับความส าเรจ็ในงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ กวส. 
2.9 ระดับความส าเรจ็ตามพันธกิจของกองสือ่สารองค์การ กสอ. 
2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม กศว. 
2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สปภ. 
2.12 ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานสถานีวิทยุ สนว. 

3. การพัฒนาบุคลากร 3.1 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

กบ. 

4. ระดับความส าเร็จใน
การให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ กบ. 
4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรอืรางวัลที่ได้รับ

การยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
สอ. 

รวมจ านวน 17 ตัวบ่งชี้ 
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