
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2564
ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงำนกลำงท่ีท ำหน้ำท่ีสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยกองท่ีจัดต้ังตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน     
5 กอง และหน่วยงำนท่ีจัดต้ังโดยมหำวิทยำลัย จ ำนวน 4 หน่วยงำน กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
ภำพรวมตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2564 นับว่ำประสบผลส ำเร็จตำมสมควร บุคลำกรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรพัฒนำเพิ่มขึ้นท้ังด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำท่ี และ
ภำยใต้ควำมร่วมมืออย่ำงดีย่ิงจำกทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี จึงท ำให้ส ำนักงำนอธิกำรบดี สำมำรถ
จัดท ำองค์ประกอบคุณภำพตัวชี้วัด และเกณฑ์มำตรฐำนท่ีสะท้อนภำรกิจของส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ชัดเจนขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนอธิกำรบดี ยังต้องพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในโอกำส
ต่อไป 

  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกภำคส่วนในสังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี  ท่ีร่วมกันปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและให้ควำมร่วมมือด้วยดีตลอดมำ ท ำให้ภำระงำนบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ 
 
 
 
                 (นายคมพันธ์  ชมสมุทร) 

     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  ก 
ส่วนที ่1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน  
 - ประวัติความเปน็มาของส านักงานอธิการบด ี 1-1 
 - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบด ี 1-1 
 - สถานที่ตัง้ 1-2 
 - วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 1-2 
 - การวิเคราะห์สถานการณ ์ 1-2 
  วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 1-2 

  วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 1-3 

 - ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 1-4 
  บุคลากร 1-5 

  อาคาร สถานที ่ 1-8 

  ครุภัณฑ์ 1-8 

  งบประมาณ 1-9 

   
ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา   
  นโยบายดา้นการประกันคุณภาพ 

 แผนการด าเนนิงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน  

 แนวทางการด าเนนิการประกนัคุณภาพ 

 การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 ผังกระบวนการ (Business Flow) 

 นโยบาย / ตวับ่งชี้ (KPI) 

 ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2-1 

2-7 

2-8 

2-10 

2-11 

2-12 

2-14 
ส่วนที ่3 การประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2564  
  ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบตัวบ่งชี้ระบบคุณภาพและเกณฑ์ประเมิน

ส านักงานอธิการบดี 

3-1 – 3-116 

 
 
 
 
 
 



 ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
ส่วนที ่4  สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินของส านกังาน

อธิการบดี 
 

 - ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน    
ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี 

4-1 

 - สรุปและอภิปรายผลการด าเนนิงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี               
ปีการศึกษา  2564  โดยรวม (4 องค์ประกอบ) 

4-5 

ส่วนที ่5 ภาคผนวก  
 - ยุทธศาสตร์การพฒันา ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 5-1 
 - ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเปา้หมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 

2564 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักงานอธิการบดี 

5-3 
 

5-5 
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สวนที ่1  

 

บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2564  
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สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

…………………………… 

1. ประวัติความเปนมาของสํานักงานอธิการบดี 

  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี  เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงตอมากระทรวงศึกษาธิการได

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2550 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี 

ดังนี้ คือ 

  1. กองกลาง 

  2. กองคลัง 

  3. กองนโยบายและแผน 

  4. กองบริหารงานบุคคล 

  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ตอมามหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสวนราชการระดับกองเปนการภายในเพ่ิมอีก 4 หนวยงาน คือ กอง

ประชาสัมพันธ กองศิลปวัฒนธรรม กองวิเทศสัมพันธ และสํานักประกันคุณภาพ ท้ังนี้ กองประชาสัมพันธไดเปลี่ยน

ชื่อเปนกองสื่อสารองคการ ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2558 

2. แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี  

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง กองคลัง 

กองสื่อสารองคการ 

กองบริหารงานบุคคล 

กองวิเทศสัมพันธ สํานักประกันคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะกรรมการประจํา 

สํานักงานอธิการบด ี

คณะกรรมการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา 

กองศิลปวัฒนธรรม 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน 
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3. สถานท่ีตั้ง  

  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยูเลขท่ี 399  ถนนสามเสน       

แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

4. วิสัยทัศน / ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ 

วิสัยทัศน  (Vision) 

สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานชั้นนําในการบริหารจัดการองคกร และประสานพันธกิจ 

ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

2. บริหารจัดการองคกร และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

5. การวิเคราะหสถานการณ 

  การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและ

ภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ของสํานักงานอธิการบดี โดยการแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน 

ดังนี้  

 1. การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 

         จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเปนท่ียอมรับ ผูบริหารใหความสําคัญ   

   ตอภาระงานท่ีปฏิบัติและใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุนมากข้ึน   

   2. มีความสัมพันธท่ีดีใหความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงาน/นักศึกษาและมีจิตสํานึก 

                        ในการใหบริการ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  

   3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง  

   4. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปฏบิัติงาน 

   5. มีกระบวนการปฏบิัติงานท่ีไดมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีมีคุณภาพ  

 จุดออน  (Weaknesses) 

1. ศักยภาพของบุคลากรไมเทากัน สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรบางสวนขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีและการใชภาษาอังกฤษ 

3. จํานวนบุคลากรไมสอดคลองกับกรอบอัตรากําลังท่ีไดกําหนดไว 
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4. บุคลากรท่ีไมมีหนาท่ีรับผิดชอบประเมินคุณภาพยังไมมีความรูเก่ียวกับเกณฑการประเมิน

คุณภาพอยางถองแท 

5. ภาระงานหลักไมเสร็จตามกําหนด เนื่องจากไดรับมอบหมายงานอ่ืนฯ นอกเหนือจากภาระงาน

หลักมากเกินไป 

6. มีขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

7. ระบบขอมูล และสารสนเทศยังไมเปนปจจุบัน และยังไมสามารถนําไปใชจริงบางระบบ 

 2. การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 

     โอกาส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาลัยสนบัสนนุทรัพยากรและงบประมาณในการปฏบติังาน การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากร 

2. ผูบริหารใหความสําคัญตอภาระงานท่ีปฏิบัติและใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุนมากข้ึน 

3. มีบุคลากรและหนวยงานสวนใหญใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางดียิ่ง 

4. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

5. นโยบายของมหาวิทยาลัยเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีสวนชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ 

6. มหาวิทยาลัยเปนทางเลือกสําหรับนักศึกษา เพ่ือมุงสูวิชาชีพและนโยบายของรัฐใหการสนับสนุน

สถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากร 

7. งานยุทธศาสตรเปนงานท่ีมีความสําคัญในการบริหารภาครัฐสมัยใหม จึงไดรับความไววางใจ        

มอบหมายใหปฏิบัติงานสําคัญตางๆ 

8. ประชาคมอาเซียนเปนโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

        อุปสรรค  (Threats) 

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมสามารถวัดผลงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วิกฤติทางการเมืองมีผลกระทบตอการทํางานของบุคลากร 

3. การรับรูในเชิงเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ ในเรื่องของงานบริหารจัดการ ระบบคาตอบแทน 

สวัสดิการและแรงจูงใจ ปริมาณงานสงผลใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางไมเต็มกําลังและไมรักองคกร 

4. นโยบายมหาวิทยาลัยในบางเรื่องไมมีความชัดเจน ทําใหไมทราบแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง 

5. มหาวิทยาลัยยังไมเปนท่ีรูจักของบุคคลภายนอก 

6. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมีการแขงขันสูง 

7. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการไมทันสมัย ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

8. วิกฤติเศรษฐกิจทําใหการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัยไมตรงตามประมาณการและระยะเวลา     

ท่ีกําหนด 
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6. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

 สํานักงานอธิการบดี ทําหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

10 หนวยงาน โดยกําหนดใหแตละหนวยงานมีหนาท่ีดังนี้ 

  1. กองกลาง 

  เปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ี ประสานงานและดําเนินงานดานบริหารงานท่ัวไป สารบรรณ 

งานชวยอํานวยการและประสานงาน งานดานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ งานดานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย และสภาคณาจารยและขาราชการ 

  2. กองคลัง 

  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการบริหารและจัดการงบประมาณเงินรายได และเงินงบประมาณ 

จัดทําทะเบียนรายจาย คุมฎีกา  การใหบริการนักศึกษาดานการลงทะเบียนนักศึกษา การจัดซ้ือจัดจางวัสดุ / 

ครุภัณฑ  ตรวจสอบพัสดุ คาเสื่อมราคา ใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 

  3. กองนโยบายและแผน 

  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการวางแผน การจัดทํา การวิเคราะห การติดตามผลการใชจาย

งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ  รายงานประจําป 

  4. กองบริหารงานบุคคล 

  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการดานบุคคล ตั้งแตการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การเลื่อน

เงินเดือน ตําแหนงทางวิชาการ โอนยาย ออกจากราชการ การสรรหาผูบริหาร ทะเบียนประวัติ ฐานขอมูล

บุคลากร เครื่องราชอิสริยาภรณ บําเหน็จบํานาญ งานวินัยและนิติการ 

  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ท้ังดานวิชาการ 

กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การจัดสวัสดิการและสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษา 

  6. กองส่ือสารองคการ 

  เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังเปนกองภายใน ทําหนาท่ีสื่อสารองคกรของมหาวิทยาลัยใหมีความ

ทันสมัย ขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัยดานการสื่อสาร สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจัก เปน

ท่ีจดจําของสังคมและผูมาติดตอ ผลิตและเผยแพรสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อ social media เผยแพรขาวสาร

มหาวิทยาลัยผานสื่อสิ่งพิมพ ดําเนินการดานบริหารความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย (CRM) ฯลฯ 

  7. กองศิลปวัฒนธรรม 

  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งเปนกองภายใน ทําหนาท่ีดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

อนุรักษสิ่งแวดลอม การสนองโครงการตามพระราชดําริตาง ๆ ฯลฯ 
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  8. กองวิเทศสัมพันธ 

  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งเปนกองภายใน ทําหนาท่ีประสานงานกับตางประเทศ การทําความตกลง

รวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตาง ๆ ในตางประเทศ การฝกอบรม ศึกษาดูงานและกิจการตาง ๆ กับ

ตางประเทศ การจัดทําเอกสารเผยแพร ฯลฯ 

  9. สํานักประกันคุณภาพ  

  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งภายใน ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามเกณฑ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

7. บุคลากรสายสนับสนุน 

สรุปจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบการจัดทํา SAR ปการศึกษา 2564 

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงสนับสนุน  16 คน 

2. พนกังานมหาวิทยาลัย              120 คน 

3. พนักงานราชการ       08 คน 

4. ลูกจางประจํา       04 คน 

5. ลูกจางชั่วคราว       34 คน 

รวมท้ังส้ิน              182 คน 

ตารางท่ี 1-1 แสดงขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉล่ีย และประสบการณ               

ในการทํางานเฉล่ีย 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 

อายุเฉล่ีย 

(ป) 

อายุราชการ/

ประสบการณ

ในการทํางาน

เฉล่ีย (ป) 

ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ - 7 9 - 54.94 29.94 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 63 55 1 38.18 7.98 

พนักงานราชการ 2 6 - - 42.63 10.38 

ลูกจางประจํา 2 2 - - 51.25 25.50 

ลูกจางชั่วคราว 8 26 - - 35.76 6.03 

รวม 13 104 64 1 39.68 10.04 

อางอิง : กองบริหารงานบุคคล 

ปการศึกษา พ.ศ. 2564   

    ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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ตารางท่ี 1-2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน 

ขา
รา

ชก
าร

 

พ
นัก

งา
นม

หา
วิท

ยา
ลัย

 

พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

รวม หมายเหตุ 

1. สํานักงานอธิการบดี - 3 - - 1 4  

2. กองกลาง 5 12 3 - 8 28  

3. กองคลัง 2 29 3 1 5 40  

4. กองนโยบายและแผน 2 19 - 1 - 22  

5. กองบริหารงานบุคคล 6 20 2 1 1 30  

6. กองพัฒนานักศึกษา 1 16 - 1 5 23  

7. กองสื่อสารองคการ - 6 - - 8 14  

8. กองศิลปวัฒนธรรม - 4 - - 5 9  

9. กองวิเทศสัมพันธ - 5 - - 1 6  

10. สํานักประกันคุณภาพ - 6 - - - 6  

รวมท้ังส้ิน 16 120 8 4 34 182  

 

ปการศึกษา พ.ศ. 2564   

    ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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8. อาคารสถานท่ี 

  อาคารสถานท่ี ตามพ้ืนท่ีดําเนินงาน 1 เขตพ้ืนท่ี คือ เขตพ้ืนท่ีศูนยเทเวศร ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสํานักงาน

อธิการบดี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานัก             

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนยการจัดการความรู  สถาบัน

ภาษา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  กองกายภาพและสิ่งแวดลอม  กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย  กองนิติ

การ และสํานักงานการสื่อสารการตลาด โดยอาคารสถานท่ีของสํานักงานอธิการบดี มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1-3 แสดงจํานวนอาคารสถานท่ีจําแนกตามประเภท 

อาคาร จํานวน (หลัง/หอง) 

อาคารรพีพัฒนศักดิ์  1 หลัง 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 1 หลัง 

อาคารรพี (อาคาร 1) 1 หลัง 

อาคาร 4 (โรงอาหาร) 1 หลัง 

โรงจอดรถ 1 หลัง 

อางอิง : กองกลาง                        ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

9. ครุภัณฑ 

ตารางท่ี 1-4 แสดงจํานวนครุภัณฑ 

ลําดับท่ี ประเภท/คณะ 
จํานวนตามมาตรฐาน 

(จํานวนท่ีควรจะมี) 
มีอยู ตองการเพ่ิม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

กองคลัง 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพัฒนานักศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ 

กองสื่อสารองคการ 

กองศิลปวัฒนธรรม 

สํานักประกันคุณภาพ 

รวม 

ตามทะเบียนครุภัณฑ 

ของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 
 

อางอิง : กองคลัง       ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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10. งบประมาณ 

 งบประมาณประจําป 

ตารางท่ี 1-5 แสดงงบประมาณประจําปของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564        

จําแนกตามประเภทรายจาย 
 

ประเภทรายจาย 

งบประมาณ พ.ศ.2565 

(ปปจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 15,112,100.00  10,342,430.00  

เงินเดือน 10,637,700.00  7,426,460.00  

คาจางประจํา 1,897,300.00  1,240,000.00  

พนักงานราชการ 2,577,100.00  1,675,970.00  

งบดําเนินงาน 21,070,400.00  5,901,077.70  

คาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ 2,062,800.00  1,081,346.73  

คาสาธารณูปโภค 19,007,600.00  4,819,730.97  

งบลงทุน -    -    

คาครุภัณฑ -    -    

คาท่ีดินและสิ่งกอสราว -    -    

งบรายจายอ่ืน 180,000.00  -    

งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 44,190,100.00  32,210,744.01  

รวมท้ังส้ิน 80,552,600.00  48,454,251.71  

อางอิง : กองคลัง          ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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 งบประมาณเงินรายได 

  ตารางท่ี 1-6 แสดงงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกประเภทรายจาย      

ของสํานักงานอธิการบดี 

 

ประเภทรายจาย 

 งบประมาณ พ.ศ.2565  

 (ปปจจุบัน)  

 จัดสรร   เบิกจาย  

งบบุคลากร 7,909,200.00  3,803,354.84  

เงินเดือน -    -    

คาจางประจํา -    -    

พนักงานราชการ -    -    

คาจางชั่วคราว 7,909,200.00  3,803,354.84  

งบดําเนินงาน 65,692,380.00  29,265,181.81  

คาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ -    28,083,960.71  

คาสาธารณูปโภค -    1,181,221.10  

งบลงทุน 2,531,900.00  2,247,288.40  

คาครุภัณฑ 2,531,900.00  2,247,288.40  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง -    -    

งบเงินอุดหนุน 23,397,920.00  22,397,920.00  

งบรายจายอ่ืน 11,588,200.00  2,412,377.45  

งบกลาง 5,000,000.00  1,346,331.32  

เงินสมทบสถาบัน 10,000,000.00  -    

รวมท้ังส้ิน 126,119,600.00  61,472,453.82  

อางอิง : กองคลัง       ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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บทสรุปของผูบริหาร 

  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี  เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      

ราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงตอมากระทรวงศึกษาธิการได

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2550 ใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี 

ดังนี้ คือ 

  1. กองกลาง 

  2. กองคลัง 

  3. กองนโยบายและแผน 

  4. กองบริหารงานบุคคล 

  5. กองพัฒนานักศึกษา 

  ตอมามหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสวนราชการระดับกองเปนการภายในเพ่ิมอีก 4 หนวยงาน คือ กอง

ประชาสัมพันธ กองศิลปวฒันธรรม กองวิเทศสัมพันธ และสํานักประกันคุณภาพ ท้ังนี้ กองประชาสัมพันธไดเปลี่ยน

ชื่อเปนกองสื่อสารองคการ ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2558 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี 

  การประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2564 สํานักงานอธิการบดี รับการตรวจ

ประเมินองคประกอบคุณภาพ 4 องคประกอบ จํานวน 16 ตัวบงชี้เฉพาะ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ     

ดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.88 รายละเอียด ดังนี้ 

 

  องคประกอบท่ี 1 ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก และมีจํานวนตัวบงชี้ระดับดีมาก  

จํานวน 1 ตัวบงชี้   

 

  องคประกอบท่ี 2 การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของสํานักงานอธิการบดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 4.82 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก และมีจํานวนตัวบงชี้ระดับดีมาก  

จํานวน 9 ตัวบงชี้  และระดับดี จํานวน 2 ตัวบงชี ้
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  องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00  ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก และมีจํานวนตัวบงชี้ระดับดีมาก

จํานวน 1 ตัวบงชี้  

 

  องคประกอบท่ี 4 ระดับความสําเร็จในการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม คือ 5.00  ผลการประเมินอยูในระดับพอใช และมีจํานวนตัวบงชี้ระดับดีมาก

จํานวน 3 ตัวบงชี้  
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ระดับสํานักงานอธิการบดี 

ภาพรวม 

 

ผูรับผิดชอบ จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

สํานักงานอธิการบดี 

งานยุทธศาสตร 

และประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

ควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบใน

แตละหนวยงานในการประสาน

ขอมูลเพ่ือการใหบริการและ

ประชาสัมพันธท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร รวมถึงการสง

ตอขอมูลใหกับกองสื่อสาร

องคการ เพ่ือการเผยแพรขอมูล

ขาวสารในรูปแบบตางๆ 

แผนการดําเนนิการ  : 

1.แจงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

สงรายชื่อหัวหนาหนวยงาน และหัวหนางาน เพ่ือ

ประสานขอมูลของหนวยงาน ไปยังสํานักงาน

อธิการบดี เพ่ือสํานักงานอธิการบดีสงรายชื่อให

กองสื่อสารองคการจัดกลุมสําหรับประสานขอมูล

รวมกัน  

2.กําหนดหนวยงานกลางในการรับ-สงขอมูล และ

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

 

 

KPI  :  มีกลุมสําหรับการประสานขอมูลเพ่ือ

เผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ ภายใน

สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 กลุม 

ปการศึกษา 

2564 

- สํานักงานอธิการบดีไดจัดทํา

หนังสือท่ี อว 0652.01/223 ลว.  

16  ส .ค . 64  เ รื่ อ ง  ขอความ

อนุเคราะหสงรายชื่อผูประสานงาน

ขอมูลข าวสารของสํ านั กงาน

อธิการบดีสงไปยังทุกหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี   

- สํานักงานอธิการบดีดําเนินการ

รวบรวมขอมูลผูประสานงานแจงให

กองสื่อสารองคการดําเนินการ

จัดตั้งกลุมไลน เพ่ือรับสงขอมูล

ขาวสาร และประชาสัมพันธเชิงรุก 

ตั้งแตเม่ือวันท่ี 25 ส.ค.64  

- กองสื่อสารองคการจัดตั้งกลุมไลน

ชื่อ "PR สถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย

RMUTP" 
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แนวทางแกไข และผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุง จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

ระดับสํานักงานอธิการบดี 

ภาพรวม 

 

ผูรับผิดชอบ จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กองบริหารงาน

บุคคล 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

2. ควรมีระบบการติดตามและ

รายงานผลตามข้ันตอนการ

เสนอขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน

ของบุคลากร 

แผนการดําเนนิการ  : 

จัดทําระบบฐานขอมูลรายงานความคืบหนาผู

ขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน 

 

KPI  :  มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลรายงาน

ความคืบหนาผูขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงสูงข้ึน  โดยบุคลากรสามารถใชงาน

ในการติดตามและรายงานผลข้ันตอนการเสนอขอ

กําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ภายใน

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

การดําเนินการ  

   มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําระบบฐานขอมูลประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึนและไดจัดทําระบบซ่ึงตอยอดจาก

ระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนง (แรกเริ่ม

จัดทําระบบของสายวิชาการเพ่ือเปนการนํารอง

กอน) เพ่ือเก็บขอมูลการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคล

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน และแจงความคืบหนาใน

การดําเนินการดังกลาวแกผูสมัครฯ ใหทราบความ

คืบหนาเปนรายบุคคล 

หลักฐาน 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําฐานขอมูล

ประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

2. หนาระบบฐานขอมูลการขอกําหนดตําแหนง 
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ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดท่ีควรพัฒนา/

ขอเสนอแนะ 
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กองนโยบาย
และแผน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 

เกณฑมาตรฐาน

ขอท่ี 3 การ

บริหารความ

เสี่ยง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การบริหารความเสี่ยงในเรื่อง

การปองกันและการควบคุม

การระบาดของการติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ของบุคลากร

และนักศึกษายังไมสอดคลอง

กับสถานการปจจุบัน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

ควรปรับกระบวนการในการ

ควบคุมความเสี่ยงใหมีความ

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 

แผนดําเนินการ :   

1. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ

ควบคุมภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติ ท่ี ประชุ ม

คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 

3/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564  

2. จัดทําหนังสือแจงเวียนหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

เพ่ือทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของในป พ.ศ. 

2564 รอบ 12 เดือน 

 

KPI : แผนบริหารความเสีย่งและการวางระบบควบคุม

ภายในของสํานักงานอธิการบดีประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ท่ีไดรับการปรับปรุงแลว 

จํานวน 1 ฉบับ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

1. แผนบริหารความเสี่ยงและการวาง

ระบบควบคุมภายในของสํานักงาน

อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ปรับปรุง) 

 

 

2.จัดทําหนังสือ ท่ี อว 0652.18/410 

เรื่อง ขอสงแผนบริหารความเสี่ยงและ

การวางระบบควบคุมภายในของ

สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ปรับปรุง)เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม2564 
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ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดแข็ง/แนวทาง

เสริมจุดแข็ง 
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กองกลาง 
งานบริหาร
ท่ัวไป 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 

เกณฑมาตรฐาน

ขอท่ี 5 การ

บริหารเพ่ือ

กํากับติดตาม

พันธกิจของ

สํานักงาน

อธิการบดี 

จุดแข็ง 
ระบบสารสนเทศ
พรอมใชงานเหมาะสม
กับสถานการปจจุบัน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การจัดใหมีการ
เผยแพรใหสามารถ
เขาถึงไดงาย เชน 
กําหนดเมนูการ
จัดการความรู (KM) 
ไวในโฮมเพจ 
(Homepage) ของ
กองกลาง 

แผนดําเนินการ :   

1. แจงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
บันทึกขอมูลหลักฐานงานการจัดการความรู 
(KM) บนหนาเว็บไซตของหนวยงานใหเปน
ปจจุบัน 
2. จัดทําลิงกเชื่อมโยงขอมูลหลักฐานงานการจัดการ
ความรู (KM) ของหนวยงานในสงักัดสํานักงาน
อธิการบดี ไวบนหนาเว็บไซตของกองกลาง 
3. กํากับติดตามการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 2 
ครั้ง (ในรอบ 10 เดือน และ รอบ 12 เดือน) 
 
 
 
 
KPI : ขอมูลการจัดการความรู (KM) ของแตละหนวยงาน

ท่ีเปนปจจุบัน ปรากฏบนโฮมเพจ (Homepage) ของแต

ละหนวยงานและกองกลาง 

 
ปการศึกษา 

2564 
 
 
 

เมษายน 

2565 

(1 มิ.ย.64 - 

31 มี.ค.65) 

 

(1 มิ.ย.64 - 

31 พ.ค.65) 

- หนังสือกองกลาง ท่ี อว 0652.16/1023 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 

2565 เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจําปการศึกษา 2564 ใหหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 

บันทึกขอมูลกิจกรรมองคความรูบนหนาเว็บไซตของหนวยงาน

ใหเปนปจจุบัน (เอกสารหมายเลข 1) 

- กองกลาง ไดดําเนินการเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานการจัดการ

ความรูบนเว็บไซตกองกลางแลว (เอกสารหมายเลข 2) 

- หนังสือกองกลาง ท่ี อว 0652.16/1023 ลงวันท่ี  31 มีนาคม 

2565 เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจําปการศึกษา 2564 ใหหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 

บันทึกขอมูลกิจกรรมองคความรูบนหนาเว็บไซตของหนวยงาน

ใหเปนปจจุบัน (เอกสารหมายเลข 3) 

- หนังสือกองกลาง ท่ี อว 0652.16/1457 ลงวันท่ี 17 พ.ค. 65 เรื่อง 

การรายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 

2564 เวียนแจงหนวยงานในสงักัดสํานักงานอธิการบดี 

- หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงาน

การจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2564 แลว (เอกสารหมายเลข 4) 



สวนท่ี 1 บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน                 1 - 16                                                        ตามเกณฑ สาํนักงานอธิการบดี  
 

 

  SAR ปการศึกษา 2564 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

แนวทางแกไข และผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุง จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 

จุดแข็ง/แนวทาง

เสริม 

จุดแข็ง 

การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กองกลาง 

งานบริหาร

ท่ัวไป 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบ

และกลไกการ

ขับเคลื่อนสูการเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

จุดแข็ง  

ระบบสารสนเทศ

พรอมใชงาน

เหมาะสมกับสถาน

การปจจุบัน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรกําหนดนโนบาย

ใหเกิดการใชงาน

ระบบสารสนเทศได

อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 

แผนดําเนินการ :   

1. จัดทําหนังสือใหหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนของ

หนวยงาน การนําระบบสารสนเทศมาใช

ในการปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

2. กํากับ ติดตาม ใหหนวยงานรายผล

การใชระบบสารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบั ติ ง านอย า ง เต็มประสิทธิภ าพ 

จํานวน 2 ครั้งรอบ 10 เดือน และรอบ 

12 เดือน ปการศึกษา 2564 

 

 

KPI : มีการนําระบบสารสนเทศมาใชใน

การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 

พฤษภาคม 

2565 

 
 

 

 

(1 มิ.ย. 64 - 31 

มี.ค. 65) 

 (1 มิ.ย. 64 – 31 

พ.ค. 65) 

 

- หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

จัดสงแผนการดําเนินงานการขับเคลื่อนการ

นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 

ปการศึกษา 2564(ดังเอกสารหมายเลข 1) 
 

- หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ได

ร ายง านผล  การนํ า ร ะบบ เทคโน โลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ปการศึกษา 

2564 (ดังเอกสารหมายเลข 2) 
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  SAR ปการศึกษา 2564 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

แนวทางแกไข และผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุง จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดแข็ง 
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กองสื่อสาร

องคการ 

ไดแก  

1) งาน

สือ่สารมวลชน 

2) งานบริหาร

สื่อใหม 

3) งานสื่อสาร

การตลาด 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9 

ระดับความสําเร็จ

ตามพันธกิจของ

กองสื่อสารองคกร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ขาดการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานดานสื่อสาร

องคกร 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

ควรทําการเปรยีบเทียบผล

การดําเนินการยอนหลังและ

นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือ

กําหนดทิศทางการพัฒนา 

แผนดําเนินการ :   

กําหนดใหมีการวิเคราะห

เปรียบเทียบการดําเนินงานดานการ

สื่อสารองคการ จํานวน 3 ดาน 

ไดแก  

1) ดานการเผยแพรขาวสารผาน

สือ่มวลชน 

2) ดานการเผยแพรขาวสารผานสื่อ

ใหม 

3) ดานการสื่อสารการตลาด 

 

KPI : รายงานผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานดาน

สื่อสารองคการ ตอผูบริหาร จํานวน 

12 ครั้ง/ปการศึกษา 

 

ปการศึกษา

2564 

 

ดําเนินการวิเคราะหมูลคาสื่อประชาสัมพันธท่ีไดรับการเผยแพร ใน

ระหวางเดือน มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 โดยมีการ

เปรียบเทียบผลยอนหลัง รวมท้ังรายงานผลใหผูบริหารไดรับทราบ 

ดังนี้  

1)  บันทึกขอความท่ี อว 0652.23/537 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

และบันทึกขอความท่ี อว 0652.23/005 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2565 

- รายงานผลการวิเคราะหมูลคาสื่อประชาสัมพันธ เดือน

เมษายน - กันยายน 2564 

- รายงานผลการวิเคราะหมูลคาสื่อประชาสัมพันธ เดือนตุลาคม 

2564 

- รายงานผลการวิเคราะหมูลคาสื่อประชาสัมพันธ เดือนตุลาคม 

- พฤศจิกายน 2564 

- รายงานผลการวิเคราะหมูลคาสื่อประชาสัมพันธ เดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 
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  SAR ปการศึกษา 2564 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดแข็ง 
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กองสื่อสาร

องคการ 

ไดแก  

1) งาน

สือ่สารมวลชน 

2) งานบริหาร

สื่อใหม 

3) งานสื่อสาร

การตลาด 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9 

ระดับความสําเร็จ

ตามพันธกิจของ

กองสื่อสารองคกร 

       (ตอ) 

   2) บันทึกขอความท่ีเสนอผูบริหารรับทราบ ดังนี้ 

     -  อว 0652.23/040 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 รายงานผลการ

ดําเนินงานเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ระหวางวันท่ี 

23 ธันวาคม 2564 – 22 มกราคม 2565 

-  อว 0652.23/132 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการ

ดําเนินงานเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ระหวางวันท่ี 

23 มกราคม 2565 – 22 กุมภาพันธ 2565 

- อว 0652.23/129 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการ

ดําเนินงานเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ระหวางวันท่ี 

23 กุมภาพันธ 2565 – 22 มีนาคม 2565 

- อว 0652.23/224 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 รายงานผล

การดําเนินงานเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ระหวาง

วันท่ี 23 มีนาคม 2565 – 22 เมษายน 2565 

- อว 0652.23/237 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 รายงานผลการ

ดําเนินงานเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ระหวางวันท่ี 

23 เมษายน 2565 – 22 พฤษภาคม 2565 
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  SAR ปการศึกษา 2564 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

แนวทางแกไข และผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุง จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดแข็ง 
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กอง

บริหารงาน

บุคคล 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การ

กํากับติดตามผล

การดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนา

บุคลากรของ

สํานักงาน

อธิการบดี 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

ควรมีการกํากับติดตามผล

ของการพัฒนาบุคลากรใน

แตละดานท่ีกําหนดไวตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

แผนดําเนินการ :   

มีการติดตามใหหนวยงานในสัง กัด

สํานักงานอธิการบดี แจงผลการพัฒนา

บุคลากรในแตละดานตามท่ีกําหนดไว

ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย

กํ าหนด ให หน ว ย ง าน ร าย ง านผ ล

ดําเนินงานตามแผน จํานวน 2 ครั้ง คือ 

รอบ 6 เดือน ตั้งแต (1 ตุลาคม - 31 

มีนาคม) และ รอบ 12 เดือน ตั้งแต (1 

ตุ ล า ค ม  - 3 0  กั น ย า ย น )  ข อ ง

ปงบประมาณท่ีจัดทําแผน 

 

 

 

ปการศึกษา

2564 

ผลการดําเนินงาน 

มีการกํากับติดตามผลของการพัฒนาบุคลากรในแตละดานท่ีกําหนดไว

ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดังน้ี 

 1. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2 ครั้ง คือ  

     - ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31 

มีนาคม 2564  มีการกําหนดรูปแบบการพัฒนาไว ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การพัฒนาทักษะตามสายงาน มีผูไดรับการพัฒนา 184 คน 

จากบุคลากรตามแผนท้ังหมด 184 คน คิดเปนรอยละ 100 

รูปแบบท่ี 2 การพัฒนาความตองการของบุคลากร มีผูไดรับการพัฒนา 

179 คน จากบุคลากรท้ังหมด 175 คน คิดเปนรอยละ 102.29 

รูปแบบท่ี 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน มีผูไดรับการ

พัฒนา 24 คน จากบุคลากรท้ังหมด 24 คน คิดเปนรอยละ 100 

รูปแบบท่ี 4 การพัฒนาดานดิจิทัล มีผูไดรับการพัฒนา 171 คน จาก

บุคลากรท้ังหมด 177 คน คิดเปนรอยละ 96.61 

     - ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 30 

กันยายน 2564 มีการกําหนดรูปแบบการพัฒนาไว ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การพัฒนาทักษะตามสายงาน มีผูไดรับการพัฒนา 185 คน 

จากบุคลากรท้ังหมด 185 คน คิดเปนรอยละ 100 
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ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 

จุดแข็ง/แนวทาง

เสริม 

จุดแข็ง 

การดําเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กอง

บริหารงาน

บุคคล 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 

การกํากับติดตาม

ผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา

บุคลากรของ

สํานักงาน

อธิการบดี  (ตอ) 

  

KPI : รอยละบุคลากรสาย

สนับสนุนในหนวยงานสํานักงาน

อธิการบดีไดรับการพัฒนาในแต

ละดานตามท่ีกําหนดไวตาม

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ของสํานักงาน  

อธิการบดี ไมนอยกวารอยละ 

90 

 

 
รูปแบบท่ี 2 การพัฒนาความตองการของบุคลากร มีผูไดรับการพัฒนา 172 คน จากบุคลากร

ท้ังหมด 176 คน คิดเปนรอยละ 97.73 

รูปแบบท่ี 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน มีผูไดรับการพัฒนา 51 คน จาก

บุคลากรท้ังหมด 26 คน คิดเปนรอยละ 196.15 

รูปแบบท่ี 4 การพัฒนาดานดิจิทัล มีผูไดรับการพัฒนา 168 คน จากบุคลากรท้ังหมด 178 คน 

คิดเปนรอยละ 94.38 

2. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2 ครั้ง คือ  

  - ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตลุาคม 2564 - วันท่ี 31 มีนาคม 2565  มีการกําหนด

รูปแบบการพัฒนาไว ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 การพัฒนาทักษะตามสายงาน มีผูไดรับการพัฒนา 184 คน จากบุคลากรท้ังหมด 

184 คน คิดเปนรอยละ 100 

รูปแบบท่ี 2 การพัฒนาความตองการของบุคลากร มีผูไดรับการพัฒนา 184 คน จากบุคลากร

ท้ังหมด 184 คน คิดเปนรอยละ 100 

รูปแบบท่ี 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน มีผูไดรับการพัฒนา 106 คน จาก

บุคลากรท้ังหมด 106 คน คิดเปนรอยละ 100 

รูปแบบท่ี 4 การพัฒนาดานดิจิทัล มีผูไดรับการพัฒนา 184 คน จากบุคลากรท้ังหมด 184 คน 

คิดเปนรอยละ 100  

หมายเหตุ ในรอบ 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - วันท่ี 30 กันยายน 2565  จะมี

การกํากับติดตามผลของการพัฒนาบุคลากรอีกครั้งในเดือนตลุาคม 2565 
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ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดแข็ง/แนวทาง

เสริมจุดแข็ง 

การดําเนินการ/

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

กอง

บริหารงาน

บุคคล 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 

การกํากับ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา

บุคลากรของ

สํานักงาน

อธิการบดี  (ตอ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลักฐาน 

1.มีการกํากับติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)  ตามเอกสารแนบ 1 

https://drive.google.com/file/d/1DzGTaiV0jpzj77mmXYmNWVpjih_wJX7M/view?usp=sharing 

 -  ครั้งท่ี 1 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

ตามเอกสารแนบ 2 

https://drive.google.com/file/d/1ONfXkU8_u1sR4umw9eWgn0a80pqUWflz/view?usp=sharing 

2.มีการกํากับติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  รอบ 12 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)  ตามเอกสารแนบ 3 

https://drive.google.com/file/d/1XHZryk76EKQsyh3hvuWdFKUGNownylSF/view?usp=sharing 

-ครั้งท่ี 2 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร             

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) ตามเอกสาร

แนบ 4 https://drive.google.com/file/d/18HHKqywrguG7-rrHRsq7AtsEmw0stY1H/view?usp=sharing 

3. มีการกาํกับติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565)  ตามเอกสารแนบ 5 

https://drive.google.com/file/d/1pQrsCIH_QDKNdzOWSbBrqixupvGt8xMg/view?usp=sharing 

-ครั้งท่ี 1 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร                   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565) ตามเอกสาร

แนบ 6 https://drive.google.com/file/d/1KInEMMfAYsQkgG8VzfOMjd57kKB1xINa/view?usp=sharing 
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แนวทางแกไข และผลการดําเนินงานพัฒนาสงเสริมปรับปรุง จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ี 
จุดท่ีควรพัฒนา/

ขอเสนอแนะ 
การดําเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา หลักฐาน 

กอง

บริหารงาน

บุคคล 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 จํานวน

เรื่องของการรองเรียน

ดานการบริการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ชองทางการรองเรียนคอนขาง

นอย ไมสอดคลองกับยุคสมัย 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1.ควรเพ่ิมชองทางการ

รองเรียนใหมากข้ึน 

2.กําหนดแนวทางในการ

เชื่อมโยงขอมูลและบูรณาการ

การทํางานรวมกันในการ

จัดการขอรองเรียนใหมีความ

รวดเร็ว 

แผนดําเนินการ :   

1. หาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความตองการชองทาง

การรองเรียนใหสอดคลองกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

ความสะดวกในการรองเรียนยิ่งข้ึน  

2. ประสานหนวยงานอ่ืนท่ีมีชองทางการรองเรียน 

เพ่ือใหการดําเนินการเรื่องรองเรียนรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

KPI :  

    มหาวิทยาลยัมีชองทางการรองเรียนมากยิ่งข้ึน

เพื่อใหทันยุคสมัย โดยกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง

ขอมูลและบูรณาการการทาํงานรวมกันของทุก

หนวยงานที่มีชองทางการรับเร่ืองรองเรียนใหมี

ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 -  

2565 

การดาํเนนิการ 

   1. มีการสืบคนหาขอมูลทางเว็บไซตของ

สํานักงาน กพ. และ สกอ. ปรากฏขอมูลวามี

ชองทางในการรองเรียนเหมือนกับมหาวิทยาลัย จึง

เห็นวาชองทางการรองเรียนของมหาวิทยาลัย

ทันสมัยและครบถวนในทุกชองทาง พรอมทั้ง

มหาวิทยาลัยไดเพิ่มชองทาง Chatbox เพื่อความ

สะดวกแกผูรับบริการอีก 1 ชองทาง 

   2. มีการประสานงานระหวางกองสื่อสารองคการ 

และกองบริหารงานบุคคล ในกรณีที่มีการรองเรียน

บุคลากร 

หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยมีชองทาง Chatbox เพ่ิมเติม

จํานวน 1 ชองทาง โดยกองสื่อสารองคการ

เปนผู ดูแล รับผิดชอบ หากมีประเด็นการ

รองเรียน ก็จะจัดสงเรื่องไปใหกองบริหารงาน

บุคคลพิจารณาตรวจสอบตอไป 
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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2564 
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

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

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแนวคิดดังนี้ 
  มีปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งท่ีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ (ค าสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ)  
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  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
  มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ

ผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น  
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึง

ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  

 

2. RMUTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหส์ถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวทิยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหค์วามต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขยีน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ มทร.พระนคร  จัดท าเป้าหมายคณุภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับ         
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา        
การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการบริหาร  ในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวก         
ถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการท างาน  หลังจากนั้น
วิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของส านักงานอธิการบดีเพ่ือเตรียม       
หาแนวทางพิจารณาว่า  ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ   แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้อง        
รีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  ในปัจจุบันทุกหน่วยงานจะต้องจัดท า
แผนกลยุทธ์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของส านักงาน
อธิการบดี ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทอย่างไรบ้าง ส านักงานอธิการบดี  
มีวิสัยทัศน ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจ 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความ
มุ่งมั่นว่าส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ที่ให้
ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ก าหนดดังนี้ 
           “มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 

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

ขั้นตอนที่ 5 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก 5ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของ      
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของส านักงานอธิการบดี โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาส านักงานอธิการบดี ร่วมกัน การจัดท า 5ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการ
ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ มีการบ่งชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการ
ท างานชัดเจนการก าหนดกิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึง
ถือได้ว่าเป็น การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ด้านต่างๆ 
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ระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของส านักงานอธิการบดี 

            น า 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ (Process)           
ทั้งองค์กร  โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction  : WI) ที่สถานศึกษาน าไปใช้ จะมีวิธีการท างานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ            
ตัวบ่งชี้คุณภาพ  ในการประเมินตนเองคือ SAR  ท าให้ส านักงานอธิการบดีเขียน SAR ที่วิเคราะห์ผล         
การท างานโดยมีร่องรอยหลักฐาน  สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์  ท าให้คุณภาพ
เกิดขึ้นใน แก่นของการท างาน  และส่งผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง  รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่       
การท างานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีด้วย   หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีแผน                 
การด าเนินงาน/ขั้นตอนในการจัดการระบบคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 6 ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดมาตรฐาน  เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้  เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
การพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และนโยบาย
รัฐบาล (3D) ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดเป็น 4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้เฉพาะ และน ามาก าหนด
เป็นเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี  ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อ
จัดท าแผนและวางแผนพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  
ส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร  รวมถึงกา ร
พัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานอธิการบดี และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพทุกด้าน  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทุก
หน่วยงานจึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง        
(Self - Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น 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 16 ตัวบ่งชี้เฉพาะ เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ท าให้เขียน SAR ได้ง่ายเป็นรูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุก
อย่างด าเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 

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

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพร้อมของ   
     บุคลากร 
 สร้างความตระหนัก 

 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบ 
 

การด าเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 

 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน
การศึกษา 

 จัดล าดับความส 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 านวยความสะดวกสนับสนนุทรัพยากร 

 ก ากับ  ติดตาม 

 ใหก้ารนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 

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

 
 

               ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก ซึ่งประกอบด้วย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดีได้พัฒนาคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ซึ่งส านักงานอธิการบดี ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ  
เป็น 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมมาตรฐานสกอ. ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และ
วางแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมาย
คุณภาพที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของส านักงานอธิการบดีให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด          
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้จะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพภายใน โดยกองในส านักงานอธิการบดีให้ความร่วมมือ  
ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินส านักงานอธิการบดี  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินจะเป็น
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน และเป็น
ผลให้ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานอธิการบดีอย่างแท้จริง 
 เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอด        
สู่ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร จึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  2. ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร 
 3. เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2564 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกจิและพันธกจิ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกบัติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบริหำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงนิและ
งบประมำณ

นวตักรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบริหำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปร่งใส
พร้อมรับ

กำรตรวจสอบ

กำรบริหำร
คุณภำพ

และประกนั
คุณภำพ

ควำมมีอสิระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนร่วม

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

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รม

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รมควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอปร

ะมำณ

ควำม
พอปร

ะมำณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

วสัิยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยั
ระบบมหำวทิยำลยั

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยำนุวฒัน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เง่ือนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น ำสู่

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุลกำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงนิและงบประมำณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยัมหำวทิยำลยั ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญัเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญั

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญตัิ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอสิระคล่องตัวในกำรบริหำรวชิำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลกัธรรมำภบิำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

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

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

 แผนส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 

 แผนคณะฯ  

 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

 แผนงาน/โครงการ 

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

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

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

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

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     

งาน กิจการนศ. 
  ออกเอกสารจบ

การศึกษา***สวท. 
  ติดตามผู้ส าเร็จ

การศึกษา ***          

งานกิจการนศ. 
 ชมรม/ สมาคม/    

ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

 

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

  
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

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

PM 11 
แผนงาน/งปม.
และตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวนของ
ฝ่ายบริหารดา้น

คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน

คุณภาพภายใน
ประเมินผล 

 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 
17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลงั
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 

 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

PM 08 
งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 
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ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองค์กร การบริหารงานที่เปน็

ระบบมปีระสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมในการด าเนินงานระบบ 

คุณภาพ 
2. มีโครงสร้างองค์กร  กรอบภาระหน้าที ่ ความ

รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมายได ้

3. ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและมีความร่วมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. สามารถก าหนดแผนการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจนท า
ให้การจัดหาเครื่องมือ วัสด ุครุภัณฑ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีการก าหนดภารกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบการ
ด าเนินงานชัดเจน   ท าให้ลดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกับงานที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  และพฒันาการ
ท างานเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

             ประโยชน์ของผู้รับบริกำร 

ผลลพัธ์ของกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3  
 
 

การประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา  2564 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

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

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดีและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 2. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดีและให้ 
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก 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 
 
 

องค์ประกอบที่ 1  ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดีและพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 จากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 
12 เดือน จากจ านวน 65 ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานบรรลุตามแผน 54 ตัวชี้วัด, ท่ีไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด และยกเลิก 10 
ตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สอ. 1.1-1-1) และส านักงานอธิการบดีได้
ก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(สอ. 1.1-1-2) โดยมีการก าหนดให้หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ออกเป็นหนังสือเลขท่ี อว.0652.01/368 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2565 และเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 1/2565 วาระท่ี 4.4.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สอ.1.1 -1-3) และรายงานผลการด าเนินงานรอบ        
6 เดือน ฯลฯ ท่ีประชุมเห็นชอบรับรองแผนฯลฯและผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 2/2565 วาระท่ี 4.3 รายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2565 (สอ.1.1-1-4)  
           ส านักงานอธิการบดี มีกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ครบตามภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานอธิการบดี โดยก าหนดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้ ( สอ.1.1-1-5) 

1. ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงานท่ีอยู่ภายใน 
โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 

2. ส านักงานอธิการบดีรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนปฏิบัติราชการจากข้อมูลการจัดท าโครงการ/ 
กิจกรรรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
  3. ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 ส านักงานอธิการบดี มีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด 
56 ตัวชี้วัด แยกเป็น (สอ. 1.1-1-6) 

หน่วยงาน จ านวนตัวชี้วัด 
ส านักงานอธิการบดี 2 
กองกลาง 5 
กองคลัง 2 
กองนโยบายและแผน 3 
กองบริหารงานบุคคล 13 
กองพัฒนานักศึกษา 18  
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หน่วยงาน จ านวนตัวช้ีวัด 
กองศิลปวัฒนธรรม 3 
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 
กองสื่อสารองค์กร 5 
ส านักประกันคุณภาพ 4 

รวมทั้งหมด 56 
 
มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีอย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีไว้ ดังนี้ (สอ.1.1-1-7) 

ครั้งที่ ระยะเวลา รอบ 
1 1 ตุลาคม... – 31 มีนาคม.... 6 เดือน 
2 1 ตุลาคม...- 30 กันยายน... 12 เดือน 

 
และได้ออกหนังสือเลขที่ อว 0652.01/100 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565 (สอ.1.1-1-8) ให้หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรวบรวมเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  วาระที่ 4.3 
รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (สอ.1.1-1-9)  พบว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน จากจ านวน 50 ตัวชี้วัด มีการด าเนินงาน
บรรลุตามแผน 15 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ 35 ตัวชี้วัด ทั้งนี้รอบ 12 เดือน ยังไม่สิ้นสุด
ปีงบประมาณ ผลจะสามารถสรุปหลัง 30 กันยายน 2565 สิ้นสุดปีงบประมาณ 
        มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี         
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
2. การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีระบบสารสนเทศในการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานในสังกัด  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP (กค. 1.1-2-01) โดยกองคลัง            

จะด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ และการบันทึกข้อมูลทาง

การเงินต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปี และรายงานทางการเงินเพ่ือ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และผู้บริหารเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่าง               

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Corporate iCash (กค. 1.1-2-02)             

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนียมการจ่ายเช็ค   
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2.  มีการกระบวนการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่ด าเนินการ ผ่านเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ ขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมทั้ง

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ก่อนด าเนินการส่งเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารการเบิกจ่ายเงิน (กค. 1.1-2-03) 

3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี รายไตรมาส 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ

เงินรายได้รายไตรมาส เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด ต่อคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดีรับทราบผลการเบิกจ่ายเงิน (กค. 1.1-2-04) 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีมีการน าเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงิน

รายได้ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน (กค. 1.1-2-05) 

5. มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ด าเนินการก ากับติดตาม และคัดกรองเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ง         

กองคลัง จะได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบส านักงานตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัย (กค. 1.1-2-06) 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดีและให้ ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการบริหารความ
เสี่ยงของส านักงานอธิการบดี 

      ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  

1.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดีเ พื ่อท าหน้าที่
ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี (กนผ.1.3-1-01) 

2. คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ท าหน้าที่โดยผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
และผู้อ านวยการหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ตลอดจนก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี (กนผ.1.3-1-02) โดยใช้
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเป็น

file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/1.%20กนผ.1.3-1-01.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/2.%20กนผ.1.3-1-02.pdf
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แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.1.3-1-03)  
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของส านักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/ปัจจัย  
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี โดยพิจารณาจากข้อมูลดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านความปลอดภัย 
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบรุนแรงต่อส านักงานอธิการบดีในเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้ คือ การปฏิบัติงาน
อาจเกิดความล่าช้า อาคารสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงอาจเกิดความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการได้  

2. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( กนผ.1.3-2-01) 

3. แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี (หน่วยงานละ 1 แผน) (กนผ.1.3-2-03) โดยกองนโยบายและแผน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท าแผนฯ (กนผ.1.3-2-02)   

 3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 
วาระที่ 4.6 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยง จ านวน 3 เรื่อง (กนผ.1.3-3-01) 
ได้แก่ 

1. การป้องกันการแพร่ระบาดและปรับรูปแบบการด าเนินงานในสถานการณ์ COVID-19 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าป ี
3.การป้องกันและระงับอัคคีภัย ส านักงานอธิการบดี 

โดยมีมติท่ีประชุมเห็นชอบและมอบดังนี้ (กนผ.1.3-3-02)   
1. เห็นชอบขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 ประเด็น และก าหนด

ความเสี่ยง พร้อมก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3. มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามกิจกรรมความเสี่ยงในตารางจาก

มติการประชุมข้อที่ 2 
4. มอบกองนโยบายและแผนด าเนินการรวบรวมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

เสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 
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 4. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผล  
การด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยได้จัดท าหนังสือที่ อว 0652.18/267 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565  
(กนผ.1.3-4-01) เพ่ือรวบรวมและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีทราบต่อไป 

 5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
 ส านักงานอธิการบดีได้มีการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จ านวน 3 เรื่อง (กนผ.1.3-5-01) ได้แก่   

 1. การเบิกจ่ายล่าช้า 
 2. การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรและ

นักศึกษา 
 3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักงานอธิการบดี 

จากการวิเคราะห์ผลการรายงานสรุปพบว่าความเสี่ยงที่ต้องน ามาพิจารณาด าเนินการในปีถัดไป ได้แก่ เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของบุคลากรและนักศึกษา เนื่องจากยังมี
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงในอนาคตได้ ส านักงานอธิการบดีจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้น ามาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงได้
ข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กนผ.1.3-5-02) 
 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ส านักงานอธิการบดีมีการบริหารงานและการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ ส านักงานอธิการบดีได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
ส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารของผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
   1.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ โดยประกอบด้วย 

file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf


ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 8                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

65 โครงการ/กิจกรรม (กบ.1.1-4-01)  
   1.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดค่าความส าเร็จให้เป็นไปตามดัชนีตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการพัฒนาส านักงานอธิการบดี จ านวน 54 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.07% ไม่บรรลุ 1 
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.53% และขอยกเลิกจ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.38% 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีได้พัฒนาโครงการ กิจกรรมให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนการใช้
จา่ยงบประมาณตามท่ีได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
  ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดี จ านวน 
จ านวน 62 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 13 โครงการ/กิจกรรม    
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการที่มีคุณภาพ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม    
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จ านวน 41 
โครงการ/กิจกรรม (กบ.1.1-4-02) 
  1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี พบว่าส านักงาน
อธิการบดีบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน  ดังนี้ 
    1.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดีมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
บรรลุกิจกรรม/โครงการ จ านวน 54 กิจกรรม/โครงการ ยกเลิกไปจ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัด 10 โครงการ/กิจกรรม (กบ.1.1-4-03) 
   1.2.2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานอธิการบดีมีผลการด าเนินงาน บรรลุ
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 54 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (กบ.1.1-4-04) 
  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  การบริหารราชการให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส านักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการตามพันธกิจใน
การด าเนินงานเพื่อไม่ให้เสียงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนาและบริหาร
จัดการงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้
ด าเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ 
   2.1 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพ่ือให้การจัดส่ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดปริมาณการ
ใช้กระดาษ ลดค่ากระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสารและที่ส าคัญท าให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น (กบ.1.1-4-05) 
   2.2 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management – 
BPM) ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และระบบ
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บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) มาบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพ่ือความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลให้เกิดความ
สะดวกคล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.1.1-4-06) 
   2.3 มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัด ส านักงาน
อธิการบดี รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)  
(กบ.1.1-4-07) 
   2.4 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการ ประจ าปี 2564 (กบ.1.1-4-08) 
   กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
   กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหาร
ทรัพย์สิน (กบ.1.1-4-09) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ห้องประชุมกรมหลวงชุมพร คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2564” 
(กบ.1.1-4-10)  18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ย เพ่ือพัฒนา
ส านักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ ตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายของบุคลากร 
ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานอธิการบดีจัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้ รับบริการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตก
ทอด (กบ.1.1-4-11 –  กบ.1.1-4-14) 
   3.2 การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 
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   จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนช่องทางต่าง ๆ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
และหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานสังกัด ดังนี้ 
  1)  จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 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) 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการการร้องเรียน (กบ.1.1-4-
18) 
  4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 
  เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมถึงแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ อาทิเช่น  
   (1) มีคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพ่ือการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี      
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน (กบ.1.1-4-19) 
    (2) มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวีนสวรรคตพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (กบ.1.1-4-20)  
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามกฎหมาย  
อย่างเสรีและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการท างานไว้ดังนี้ 
   5.1 ในบางกิจกรรม ส านักงานอธิการบดีใช้วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ 
เพ่ือเน้นความเป็นกลาง ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยให้มีตัวแทนของบุคลากรทั้งด้าน
บริหารด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ รวมถึงบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือร่วมท าหน้าที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านบริหารงานให้เกิดความเป็นธรรม เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย เป็นต้น (กบ.1.1-4-21 - กบ.1.1-4-22)   
    5.2 มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้งแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ในสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)   

http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx
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    5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่สอบทาน
สาระส าคัญทางการเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการ
บริหารความเสี่ยง และเสนอแนะมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการฝ่าย
ข้างมากประกอบด้วยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความ
เป็นกลาง ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 3/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
(กบ.1.1-4-23) 
   5.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก าหนดนโยบายปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานและทบทวนความเหมาะสมของ
กระบวนการและและมาตรการต่าง ๆ (กบ.1.1-4-24) 
   5.5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ วาง
หลักการและรวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับการตรวจประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 163/2565  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (กบ.1.1-4-25)  
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน (กบ.1.1-4-26) 
   5.6 จัดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร  (กบ.1.1-4-27)  
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  ส านักงานอธิการบดีสนับสนุนให้บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น 
ร่วมเสนอปัญหาและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนาส านักงานอธิการบดีให้มีทิศทางในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ดังนี้ 
   6.1 ในการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ให้มีความเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแทนจาก
บุคลากรทุกประเภท เพ่ือให้ตัวแทนของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีโอกาสร่วมกันก าหนดตัดสินใจรูปแบบในการ       
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 (กบ.1.1-4-28) 
   6.2 แต่งตั้งบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือวางหลักการและรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับ            
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช.ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 163/2565  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2565  (กบ.1.1-4-29)        
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น อาทิเช่น การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นต้น (กบ.1.1-4-30)  
 8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
  เพ่ือให้การบริหารงานราชการของส านักงานอธิการบดีเป็นไปโดยถูกต้อง ชอบธรรม และเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไป ส านักงานอธิการบดีได้จัดให้มีและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ เพ่ือใช้
เป็นแนวในการปฏิบัติงาน เช่น ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ
ที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2564  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 9 กันยายน 
2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจ าแนกต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (กบ.1.1-4-31)  
  9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
  การปฏิบัติราชการเพ่ือให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการปฏิบัติหรือรับบริการอย่างเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการหรือบุคลากรในสังกัดพึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
ซึ่งส านักงานอธิการบดีได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดโดยตลอด ดังนี้ 
   9.1 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ชั่วคราวมหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่มีการจ ากัดเงื่อนไขของผู้สมัครในเรื่องเพศ 
ถิ่นก าเนิด ภาษา ความพิการทางกาย หรือการเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 7/2562  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
(กบ.1.1-4-32)  
   9.2 การจัดสวัสดิการที่จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยตาม
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์
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การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564  
ในประกาศฉบับนี้ ได้ก าหนดการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กบ.1.1-4-33)  
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
  ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการ คณะท างานหรือกลุ่มบุคคลที่มีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับก าหนดให้ด า เนินการในรูปของมติกลุ่ม จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องแจ้งกลุ่มบุคคลที่มีส่วน  
ได้เสีย เพ่ือประชุมลงมติหาข้อยุติหรือข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดีสนับสนุนส่งเสริมให้
คณะ/กลุ่มบุคคลต่าง ๆ หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดสิทธิไว้ได้ประชุมลงมติหรือ
หาข้อสรุปตามวาระ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   10.1 ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จัดให้มีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะลงต าแหน่งสูงขึ้นปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 (กบ.1.1-4-34) 
   10.2 ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่
ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 1 คน 
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และมหาวิทยาลัยฯ จัดให้
บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 3 คน เป็น  
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียงล าดับตามคะแนนสูงสุดลงไป  ตามประกาศ
คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 (กบ.1.1-4-35) 
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5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

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

1. มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานจัดการความรู้ 
ในองค์กรของส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีการก าหนดแผนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานส านักงาน
อธิการบดีและก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนและให้การส่งเสริมสนับสนุนภายในหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ (กก. 1.1.5 – 1) 

2. มีการจัดท าแผนและสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 และประสานงานกับหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ให้เป็นไปตามแผน ได้แก่ การจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมนุมนักปฏิบัติ 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ หนังสือเวียน การอบรม สัมมนา การสอนงาน ฯลฯ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้         
และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเก็บรวมรวมองค์ความรู้ที่ได้บันทึกในทะเบียนความรู้ (กก. 1.1.5 – 2) 

3. มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีหนังสือแจ้งหน่วยงานในการส่งผล
การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติ (กก. 1.1.5 – 3) 

4. มีการจัดท าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับส านักงานอธิการบดี (กก. 1.1.5 – 4) 

5. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีจ านวนองค์ความรู้ ใน
ส านักงานอธิการบดี ทั้งหมด 25 องค์ความรู้ (กก. 1.1.5 – 5) 
6. มีการจัดท าลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ไว้
บนหน้าเว็บไซต์ของกองกลาง (กก. 1.1.5 – 6) 

6. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
  ในปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
(10 หน่วยงาน) ด าเนินการประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 การควบคุมคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดแนวทางและวางแผนด้านการประกันคุณภาพ โดยมีคู ่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี ใช้ในปีการศึกษา 2564 (สอ.1.1-6-01) มีแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 (สอ. 1.1-6-02) และก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพ ปีการศึกษา 2564 (สอ. 1.1-6-03) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงาน
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อธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 (สอ. 1.1-6-04) 
 2. ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา (สอ.1.1-6-05) 
 การตรวจสอบคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. มีกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค าสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี ที่ 1092/2564 (สอ. 1.1-6-06) ท าหน้าที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ จัดเก็บข้อมูล และติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ปีก ารศึกษา 
2564 และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 184/2565 (สอ. 1.1 -6-07) ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ พิจารณาผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
 2. ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับติดตามตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม ตัว
บ่งชี้ รอบ 10 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่
2/2565 และครั้งที่ 3/2565 (สอ. 1.1-6-08) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไป  
 3. ส านักงานอธิการบดีมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบโดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี เสนอรายงานสรุปผลงานดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 และมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้น าเสนอข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน ( IQA) ของ
ส านักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (สอ.1.1 -6-09) ซึ ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันครบทั ้ง 4 
องค์ประกอบ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และรายงานต่อ
ผู้บริหารของส านักงานอธิการบดีตามก าหนดเวลา  
 4. ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื ่อสิ ้นสุดปี
การศึกษา (สอ. 1.1-6-10) 
 การประเมินคุณภาพ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานอธิการบดีมีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดั บ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 (สอ.1.1-6-11) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อผู ้บริหารของส านักงานอธิการบดี ภายหลังการประเมิน
คุณภาพ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 (สอ. 1.1–6-12) เพื่อน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน (Improvement Plan) ต่อไป 
 2. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โดยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในปีการศึกษา 2563 มาจัดท าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง 
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(Improvement Plan) (สอ. 1.1-6-13) และน าผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย
คุณภาพ และเกณฑ์การประเมิน เพ่ือประกาศใช้ในปีการศึกษาถัดไป  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3  5 5 5 5 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.1/00320/  

 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีรายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ผอ.ส านักงานอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ. 1.1-1-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
สอ. 1.1-1-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน  
สอ. 1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 

2565 วาระที่ 4.4.2  
สอ. 1.1-1-4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปี65 รอบ6เดือน  
สอ. 1.1-1-5 กระบวนการจ าท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
สอ. 1.1-1-6 ตารางตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิกาบดี 
สอ. 1.1-1-7 ตารางก าหนดการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ 
สอ. 1.1-1-8 หนังสือ อว.0652.01/100  ลงวันที่ 27 มีนาคม 65  
สอ. 1.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/1.1/00320/
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 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีรายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ผอ.กองคลัง งานบริหารทั่วไป 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กค. 1.1-2-01 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP  
กค. 1.1-2-02 ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Corporate iCash 
กค. 1.1-2-03 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกรอบอัตราก าลังบุคลากร กองคลัง 
กค. 1.1-2-04 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
กค. 1.1-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
กค. 1.1-2-06 แผนการตรวจสอบส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีรายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

3 การบริหารความเสี่ยง ผอ.กองนโยบายและแผน งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.1.3-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดี  
กนผ.1.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  
กนผ.1.3-1-03 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กนผ.1.3-2-01 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

กนผ.1.3-2-02 หนังสือ ที่ อว 0652.18/542 เรื่อง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

กนผ.1.3-2-03 ตารางแสดงข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กนผ.1.3-3-01 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สังกัดส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

กนผ.1.3-3-02 หนังสือที่ อว 0652.01/096 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 

file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/1.%20กนผ.1.3-1-01.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/2.%20กนผ.1.3-1-02.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/3.%20กนผ.1.3-1-03.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf
file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.1.3-4-01 หนังสือเลขที่ อว 0652.18/267 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

และการวางระบบควบคุมภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

กนผ.1.3-5-01 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สังกัดส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

กนผ.1.3-5-02 ตารางแสดงข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีรายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ผอ.กองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 1.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ. 1.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564  
กบ. 1.1-4-03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564   
กบ. 1.1-4-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และHRM เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 1.1-4-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 วาระที่ 4.2 
กบ. 1.1-4-08 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/2501 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

กบ. 1.1-4-09 หนังสือกองคลัง งานบริหารทั่วไป ที่ อว 0652.17/760  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 

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

file:///H:/SAR/SAR%2062/SAR%20สำนักงานอธิการบดี_62/1.%20ก่อนตรวจริง%20SAR/หลักฐาน%20ปี62/4.%20กนผ.1.3-2-01.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 1.1-4-11 Flow chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
กบ. 1.1-4-12 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 1.1-4-13 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 1.1-4-14 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 1.1-4-15 ภาพกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 1.1-4-16 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 

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 เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 1.1-4-18 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กบ. 1.1-4-19 หนังสือค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 184/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
กบ. 1.1-4-20 ภาพข่าวจากกองสื่อสารองค์กร ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 
กบ. 1.1-4-21 - หนังสือค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
กบ. 1.1-4-22 - หนังสือค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
กบ. 1.1-4-23 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
กบ. 1.1-4-24 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและ

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

กบ. 1.1-4-25 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ
ก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

กบ. 1.1-4-26 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 

กบ. 1.1-4-27 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงาน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และ นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 1.1-4-28 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 19 มกราคม 2565  

กบ. 1.1-4-29 -ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ
ก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 

กบ. 1.1-4-30 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชรักษาราชการแทน 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 1.1-4-31 - ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
2564   
- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 9 กันยายน 2564  
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจ าแนกต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 1.1-4-32 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

กบ. 1.1-4-33 - ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2564                                           
- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 

กบ. 1.1-4-34 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

กบ. 1.1-4-35 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 

 



ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 21                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีรายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5 การจัดการความรู้ ผอ.กองกลาง งานบริหารทั่วไป 

 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กก. 1.1.5 – 1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานจัดการความรู้ใน

องค์กร 

กก. 1.1.5 – 2 แผนและสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

กก. 1.1.5 – 3 หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน

การจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 

กก. 1.1.5 – 4 แนวทางแก้ไขและผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  
(Improvement Plan) 

กก. 1.1.5 – 5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564  
โดยมีจ านวนองค์ความรู้ ในส านักงานอธิการบดี ทั้งหมด 25 องค์ความรู้ 

กก. 1.1.5 – 6 หลักฐานการจัดท าลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลงานการจัดการความรู้ บนหน้าเว็บไซต์กองกลาง 

 
 เกณฑ์มาตรฐาน:  6 ข้อ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีรายข้อ ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

6 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ผอ.ส านักงานอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สอ.1.1-6-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานอธิการบดี  

สอ.1.1-6-02 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

สอ.1.1-6-03 เป้าหมายคุณภาพ ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564   

สอ.1.1-6-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ต.ค.64       

วาระท่ี4.3 

สอ.1.1-6-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2563 

สอ.1.1-6-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่ 1092/2564 



ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 22                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สอ.1.1-6-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ที่ 184/2565  

สอ.1.1-6-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่           

6 พ.ค.65 วาระที่ 4.2 และครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65 วาระที่ 4.1 

สอ.1.1-6-09 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ของส านักงานอธิการบดี 

สอ.1.1-6-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2563 

สอ.1.1-6-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี                     

ประจ าปีการศึกษา 2563 

สอ.1.1-6-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 

ก.ค.64 วาระที่ 4.2 

สอ.1.1-6-13 Improvement Plan แนวทางแก้ไขและผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ :  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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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเป็น Digital University ส านักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกในการส่งเสริม และ
สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย ด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี 
เช่น น าระบบ E-Document มาใช้ในระบบงานสารบรรณ , ระบบ E-Meeting มาใช้ในการประชุม , ระบบการจอง
ห้องประชุม ระบบการขอใช้รถผ่านระบบสารสนเทศ ฯลฯ และมีการส่งเสริม ก ากับติดตาม น าผลจากการก ากับ
ติดตามไปปรับปรุงแผน และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

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 าเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ 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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยระบบสารสนเทศ 
 มีระบบและกลไก โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยหัวหน้าหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย        
การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน และสนับสนุนให้
บุคลากรน าสารสนเทศที่จะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดทรัพย ากร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (กก. 2.1-1-1) 

องค์ประกอบที่ 2 การปฏบิัติตามพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดี 
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2. จัดท าแผนการใช้งานระบบสารสนเทศ  

 มีการก าหนดแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การมหาวิทยาดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยให้หน่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงาน และส่งเสริมให้บุคลากรน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้
ส านักงานอธิการบดี และน าแนวทางแก้ไขและผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานอธิการบดี(กก. 2.1-2-1) 
3. ด าเนินการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี 
 หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 
อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) และมหาวิทยาลัยมี
ประกาศการปิดที่ท าการเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work frome Home) จึงท าให้การปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และมีประสิทธิภาพ (กก. 2.1-3-1) 
4. มีการรายงานผลการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  
 หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี รายงานการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน รอบ 10 เดือน 
และ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) (กก. 2.1-4-1) 
5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 
 กองกลาง สรุปผลการด าเนินงานการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในส านักงานอธิการบดีในส านักอธิการบดี 
น าระบบสารสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2564 (กก. 2.1-5-1) 
6. น าเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
 กองกลาง รายงานสรุปผลการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ส านักอธิการบดีทราบ (กก. 2.1-6-1) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5 3 2 6 5 
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รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.1/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก. 2.1-1-1 

 

- แผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา 2564 

กก. 2.1-1-2 - ค าสั่งส านักงานอธิการบดี เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 

กก. 2.1-2-1 - แผนการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาดิจิทัล ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี

การศึกษา 2564 และแนวทางแก้ไขผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (Improvement Plan) 

กก. 2.1-3-1 - หนังสือกองกลาง ที่ อว 0652.16/1422 ลว 12/ พ.ค. 65 เรื่อง ขออนุมัติจัดท าระบบเบิก

วัสดุกองกลาง ผ่านการสแกน QR CODE 

กก. 2.1-4-1 - รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ของหน่วยงานในส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 10 และ 12 เดือน  

กก. 2.1-5-1 - รายงานสรุปหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ที่น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

กก. 2.1-6-1 - หนังสือกองกลาง ที่ อว 0652.16/1764 ลว 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ขอเสนอวาระการ

ประชุม คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 และรายงานผลการ

ด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ส านักงานอธิการบดีประจ าปีการศึกษา 

2564  

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

       (ผู้อ านวยการกองกลาง)  

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

             (งานบริหารทั่วไป กองกลาง)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.1/00320/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายของตัวบ่งชี้  
  ส านักงานอธิการบดีมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพ่ือให้ส านักงาน
อธิการบดีเป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างความรู้และความเข้าใจ
และการตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย  การใช้ทรัพยากรน้ า และการ
จัดการระบบจราจรภายใน  โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดท 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 : 
ที ่ แผนด าเนินการโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน ผลด าเนินการ 
1 โครงการจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคาร 

ส านักงานอธิการบดี และอาคารรพี (อาคาร 1) รอบที่ 1 
และเอกสารการตรวจรับ  จ านวน 2 งวด 
ประจ างวด 1 วันที่ 1 เมษายน 2565   

1 ตค.64 ถึง 31 มีค.65 
สัญญาเหมาบริการ 

หลักฐาน 
กก. 2.2-1-1 

2 โครงการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคารส านักงาน 
อธิการบดี และเอกสารใบตรวจรับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564  –  เดือนพฤษภาคม 2565 

1 ตค.64 ถึง 30 กย.65 
สัญญาเหมาบริการ 

หลักฐาน 
กก. 2.2-2-1 

3 โครงการบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารรพีพัฒนศักดิ์ 
(ส านักงานอธิการบดี) อาคารรพี (อาคาร 1) และอาคาร 4 
(อาคารโรงอาหาร) และได้ด าเนินการดังนี้ 
-เอกสารใบตรวจรับค่าจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์อาคาร  
 ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 –  
 พฤษภาคม 2565 

1 ตค.64 ถึง 30 กย.65 
สัญญาเหมาบริการ 

หลักฐาน 
 
 
กก. 2.2-3-1 
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- เอกสารใบตรวจรับค่าจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารรพี  
 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564– พฤษภาคม 2565 
- เอกสารใบตรวจรับค่าจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์อาคาร 1 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

กก. 2.2-3-2 
 
 
กก. 2.2-3-3 

4 โครงการซ่อมบ ารุงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคาร 
จ านวน  36  งาน 
- เอกสารใบแจ้งซ่อม จ านวน  36 งาน 

1 ตค.64 ถึง 31 มีค.65 หลักฐาน 
กก. 2.2-4-1 

5 โครงการเติมน้ ายาถังดับเพลิง อาคารรพีพัฒนศักดิ์ 
(ส านักงานอธิการบดี) เมื่อวันวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

1 ตค.64 ถึง 26 พย.64 หลักฐาน 
กก. 2.2-5-1 

6 โครงการตัดต้นไม้พร้อมน าไปทิ้ง อาคารรพีพัฒนศักดิ์ 
- ใบตรวจรับการเบิกเงินค่าจ้างตัดต้นไม้พร้อมน าไปทิ้ง    
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 

30 พย.64 ถึง 1 กพ.65 หลักฐาน 
กก. 2.2-6-1 

7 โครงการซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 
D-Hall  
-ใบตรวจรับวัสดุการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม D-
Hall เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 

30 พย.64 ถึง 1 กพ.65 หลักฐาน 
กก. 2.2-7-1 

                                            7 x 100 =    7 
        100 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5  4 4 5 5 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.2/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กก. 2.2-1-1 - เอกสารการจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศส านักงานธิการบดี อาคารรพี และอาคาร 1  

  และเอกสารใบตรวจรับค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารส านักงานอธิการบดี อาคารรพี 

  และอาคาร 1 ประจ างวดที่ 1  วันที่ 1 เมษายน 2565 

กก. 2.2-2-1 - เอกสารจ้างเหมาบริการระบบบ าบัดน าเสีย อาคารส านักงานอธิการบดี และ 

  เอกสารใบตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคารส านักงานอธิการบดี 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.2/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กก. 2.2-3-1 

 

 

กก. 2.2-3-2 

 

กก. 2.2-3-3 

 

- เอกสารจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารรพีพัฒนศักดิ์ และ 

  เอกสารใบตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารรพีพัฒนศักดิ์ 

  เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

- เอกสารจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารรพี (อาคาร 1) และเอกสารใบตรวจรับค่าจ้างเหมา 

  บริการบ ารุงลิฟต์อาคารรพี (อาคาร 1)   ประจ าเดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

- เอกสารจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์อาคาร 4 และเอกสารใบตรวจรับค่าจ้างเหมาบริการบ ารุง 

  ลิฟต์อาคาร 4   ประจ าเดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

กก. 2.2-4-1 เอกสารการซ่อมบ ารุงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคารส านักงานอธิการบดี 

จ านวน  36 งาน 

กก. 2.2-5-1 เอกสารรูปภาพเติมน้ ายาถังดับเพลิง อาคารรพีพัฒน์ศักดิ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

กก. 2.2-6-1 เอกสารการตัดต้นไม้พร้อมน าไปทิ้ง อาคารรพีพัฒนศักดิ์ 

- เอกสารใบตรวจรับตัดต้นไม้พร้อมน าไปทิ้ง อาคารรพีพัฒน์  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 

กก. 2.2-7-1 เอกสารการซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุม D-Hall 

- เอกสารใบตรวจรับการจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุม D-Hall 

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 

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

       (ผู้อ านวยการกองกลาง)  

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

    (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง)
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ตามท่ีกองคลังมีภารกิจที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ง
ในการเบิกจ่ายเงินต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารและตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติ  ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องทางราชการ ทั้งนี้การบริหารจัดการงานกองคลังมีการควบคุมกระบวนการเบิกจ่ายเงิน อย่างเป็นระบบ
และน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างานเพ่ือให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  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 เพ่ือให้

เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 

3. การด าเนินการตามรายการและกลไกในการเบิกจ่าย รายงานผลการเบิกจ่าย รายเดือน ราย ไตรมาสและ

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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง 

     โดยจัดท าค าสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 4/2563 เรื่องก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง ซึ่งกองคลัง มี 8 งาน คือ 
     1. งานบริหารทั่วไป (ด้านงานสารบรรณและบุคลากรฯ) มีบุคลากร 4 ต าแหน่ง ข้าราชการ 1 ต าแหน่ง 
พนักงานราชการ 1 ต าแหน่ง และลูกจ้างชั่วคราว 2 ต าแหน่ง  
     2. งานพัสดุ (วัสดุ-ครุภัณฑ์-งานก่อสร้างฯ) มีบุคลากร 7 ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ต าแหน่ง ลูกจ้าง
ชั่วคราว 1 ต าแหน่ง  
     3. งานเบิกจ่าย 1 (เบิกทุนการศึกษา-เงินประจ าต าแหน่ง-บ านาญ-ค่ารักษา-การศึกษาบุตรฯ) มีบุคลากร            
7 ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 6 ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 1 ต าแหน่ง 
     4. งานเบิกจ่าย 2 (ค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ-ค่าสาธารณูปโภค-งบรายจ่ายอ่ืน-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 คือ การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System) 

ERP (Enterprise Resource Planning) คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม 

เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 

    - การรายงานข้อมูลการน าระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานซึ่งมี 4 ระบบ ดังนี้ 
     1. ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  ซึ่งทุกแผนกหน่วยงานสามารถท างานและใช้ข้อมูล
ร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาคอขวดในการท างานร่วมกัน ช่วยในการค านวน
วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตให้มีความแม่นย ามากขึ้นท าให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบที่ไม่จ าเป็น รวมถึง
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ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ทันที และสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นย ามากขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     2. ระบบ HRM (Human Resource Management) ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบเงินเดือน มีข้อมูลที่ได้
จากระบบมีความถูกต้องสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการใช้งบประมาณของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเนื่องจากระบบ    
จะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน ท าให้เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า -      
ผู้รับจ้าง เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้งในระบบประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

    4. ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ชว่ยให้หน่วยงานลดภาระ
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 รายงานผลการเบิกจ่าย รายเดือน รายไตรมาสและรายปี 
     มีการรวบรวมรายงานข้อมูลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ของระบบ GFMIS และ ERP  ในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี 2564 และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 
4. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 

มีการติดตามรายงานผลการส่งใช้เงินทดรองราชการสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 
     -  กรณีผู้ยืมเงินทดรองไม่ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการตามระยะเวลาที่ก าหนด งานการเงินปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาและการจัดท าบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) ข้อ 53 ในกรณีท่ีผู้ยืมเงินมิได้ช าระคืนเงินยืมภายในก าหนด ให้
หน่วยงานเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน
ครบก าหนด งานการเงินจะด าเนินการจัดท าหนังสือเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการลงนามโดยผู้อ านวยการ
กองคลัง แจ้งถึงผู้ยืมเงินและผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงินเพ่ือให้เร่งด าเนินการส่งใช้เงินทดรองราชการ 
     -  กรณีเร่งรัดการเบิกจ่ายเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรองราชการ งานการเงินจัดท ารายงานลูกหนี้และใบส าคัญเงิน
ทดรองราชการทุกเดือนเสนอผู้อ านวยการกองคลังรับทราบและมอบงานเบิกจ่ายเพ่ือเร่งรัดการคืนเงินทดรอง
ราชการต่อไป 
     -  งานพัสดุ มีการรายงานผล ติดตามสถานการณ์ด าเนินงาน งบลงทุน ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณ เพื่อ
เร่งรัดให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน เบิกจ่ายตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้ 
5. ข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย บัญชี และพัสดุ ไม่
เกิน 5 ข้อต่อปีงบประมาณ 
     เนื่องจากกองคลังด าเนินการหรือปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้าน
การเงิน บัญชีและการพัสดุตลอดจนการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
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พิจารณาออกแบบกระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อข้อก าหนดหลักของกระบวนการท างานแต่
ละกระบวนการได้ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 5 5 5 5 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.3/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค. 2.3-01-1 ค าสั่งกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 4/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
กค. 2.3-02-2 ระบบในการเบิกจ่ายเงิน 
กค. 2.3-03-3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
 กค. 2.3-04-4  รายงานลูกหนี้และใบส าคัญเงินทดรองราชการ,การเร่งรัดการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ 
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 

               (หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองคลัง)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.3/00320/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภารกิจหลัก

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานตามภารกิจหลักประเภทนั้นๆ ดังนั้น เพ่ือให้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่องค์กรกลาง 
ได้ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี 
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลาง สถานการณ์ทางสังคม หรืองบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

 
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/ข้อบังคับ/ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาให้นับจากเรื่องท่ีได้รับความเห็นชอบ แล้ว 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2564  รอบ 12 เดือน  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565  มีข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด  8  ฉบบั  ดังนี้  
 1. ประกาศ จ านวน 4 ฉบับ  ดังนี้ 
   1.1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
2564  (กบ 2.4-01) 
  1.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 9 กันยายน 
2564  (กบ 2.4-02) 
  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจ าแนกต าแหน่งและมาตรฐาน
การก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564  (กบ 2.4-03) 
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  1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564  (กบ 2.4-04) 
 2. ข้อบังคับ จ านวน 4 ฉบับ  ดังนี้ 
   2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564  (กบ 2.4-05) 
   2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2564  (กบ 2.4-06) 
   2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564  (กบ 2.4-07) 
   2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564  (กบ 2.4-08) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(เรื่อง) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 7 4 2 8 4 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.4/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ 2.4-01 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2564 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 
สิงหาคม 2564   

กบ 2.4-02 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 9 กันยายน 
2564   

กบ 2.4-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจ าแนกต าแหน่งและมาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564   

กบ 2.4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564   

กบ 2.4-05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.4/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ 2.4-06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 

กันยายน 2564   
กบ 2.4-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งหัวหน้า

สาขาวิชา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564   
กบ 2.4-08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 

15 กันยายน 2564   
 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์ โทร 0-2665 3777 ต่อ 6060 
        (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคค)  
 ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรทัย  หอมแก้ว  โทร  0-2665-3777  ต่อ  6066  
   (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 กองนโยบายและแผน มีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน 
(Output) ของโครงการ เสนอเป็นขอมูลยอนกลับ (Feedback System) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และทราบถึง
สถานภาพ ปัญหาและอุปสรรค ที่ เกิดขึ้นของการด าเนินโครงการ เ พ่ือหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุ ง  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างเป็นระบบ โดยน าระบบงาน  
การวางแผนและบริหารงบประมาณ (ระบบ BPM) มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักการบริหาร PDCA และหลักการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   
1. มีระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 

2. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 

3. ด าเนินการติดตามการด าเนินงานรายโครงการของหน่วยงานผ่านระบบ BPM 

4. มีการรายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการรายไตรมาส 

5. น าเสนอรายงานผลการติดตามโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

6. รายงานผลการติดตามโครงการแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 

การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นระบบและ
กลไกหนึ่งในการติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของภาพรวมมหาวิทยาลัย  โดยการติดตาม 
การด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มีระบบดังนี้ 

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 าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 

กลไกในการติดตามการด าเนินงานโครงการ มีดังนี้ 
1.1  ระดับมหาวิทยาลัย 

1.1.1 กองนโยบายและแผน ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยหัวหน้าหน่วยงานของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (กนผ.2.5-1-01) 

1.1.2 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ 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 9 
กระบวนการบริหารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 185 – 188 ในเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กนผ.2.5-1-04) 

1.2  ระดับส านักงานอธิการบดี 
1.2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีค าสั่งที่ 184/2565 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีอ านาจและหน้าที่  
ในการก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาของส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ส านักงานอธิการบดี ติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีของส านักงานอธิการบดี จัดระบบบริหาร  
ในส 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  
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  
ในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ซึ่งหากระดับส านักงานอธิการบดีมีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ดี จะส่งผลช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น 

2. จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท าแผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน จ าแนกตามหน่วยงาน อย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกในการ
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ก ากับติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
2.1  แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสั งกัดส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กนผ.2.5-2-01) 
2.2  แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กนผ.2.5-2-02) 

3. ด าเนินการติดตามการด าเนินงานรายโครงการของหน่วยงานผ่านระบบ BPM 
กองนโยบายและแผน มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดี ผ่านระบบงาน BPM ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน ประกอบกับผลการใช้จ่ายที่ได้รับการ
สนับสนุนข้อมูลจากกองคลัง และได้แจ้งหน่วยงานให้บันทึกผลการ
https://bpm.rmutp.ac.th/edu_web/login.dll?mode=init โดยดูข้อมูลผลการด าเนินงานจริง สถานะการ
ด าเนินงานโครงการในปัจจุบัน และผลการเบิกจ่ายจริง (วันที่เบิกจ่ายและจ านวนเงินที่เบิกจ่าย) (กนผ.2.5-3-01) 

4. มีการรายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการรายไตรมาส 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ ไตรมาส 1  ณ ไตรมาส 2 และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และเผยแพร่รายงานสรุปฯ ดังกล่าว ผ่าน
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (ระบบ IQA) ของมหาวิทยาลัยฯ  

4.1  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 (กนผ.2.5-4-01)  

ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย  ไม่มี 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ทั้งปี 34 โครงการ ด าเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ 17 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 ไม่ขอใช้งบประมาณ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.82 และขอยกเลิก 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
41.18 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย  ไม่มี  
- แผนงบประมาณเงินรายได้ทั้งปี 11,133,950.00 บาท ใช้จ่ายไป 8,013,981.45 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 71.98  
4.2  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 1 (กนผ.2.5-4-02) 
ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งปี 1 โครงการ (โครงการ

ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน : กองศิลปวัฒนธรรม) ไม่มีแผนการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 

https://bpm.rmutp.ac.th/edu_web/login.dll?mode=init
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- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งปี 28 โครงการ  
มีแผนการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 1 จ านวน 10 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 4 โครงการ ขอปรับแผนไปไตรมาส 2 จ านวน 3 โครงการและขอเลื่อนไม่มีก าหนด 1 โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 180 ,000.00 บาท 

ไม่มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 1  
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 11,588,200.00 

บาท แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1 จ านวนเงิน 352,400.00 บาท ใช้จ่ายไป 163,520.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.40  
จากแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 1 

4.3  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 (กนผ.2.5-4-03) 

ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 1 โครงการ ขอปรับแผน 

การด าเนินงานจากเดือน มี.ค. 65 ไปไตรมาส 4 เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพขอเลื่อนการจัดการประชุมฯ 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งปี 28 โครงการ  

มีแผนการด าเนินงานสะสม ณ ไตรมาส 2 จ านวน 15 โครงการ ยังไม่เริ่มด าเนินการ 1 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 3 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ ขอปรับแผนการด าเนินงานไปไตรมาสอ่ืน 2 โครงการ  
ขอปรับแผนโดยเลื่อนไม่มีก าหนด 1 โครงการ และขอยกเลิก 1 โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 2 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรร 11,588,200.00 

บาทแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 จ านวนเงิน 3 ,158,600.00 บาท ใช้จ่ายไป 2,349,751.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 
74.39 จากแผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส 2 

4.4  รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (กนผ.2.5-4-04) 

ผลการด าเนินงาน  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการปรับแผนการ

ด าเนินงานจากเดือน มี.ค. 65 ไปไตรมาส 4 (ช่วงเดือนกันยายน 2565) เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพขอเลื่อนการ
จัดโครงการฯ 

- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งปี 28 โครงการ  
มีแผนการด าเนินงานสะสม ณ 31 พ.ค. 65 จ านวน 22 โครงการ ยังไม่เริ่มด าเนินการ 4 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ ขอปรับแผนการด าเนินงานไปไตรมาสอื่น 3 โครงการ          
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ขอปรับแผนโดยเลื่อนไม่มีก าหนด 1 โครงการ และขอยกเลิก 2 โครงการ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
- แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนเบิกจ่ายในเดือน

เมษายน 2565  ยังไม่เบิกจ่าย เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพขอเลื่อนการจัดโครงการฯ (ภายใน กันยายน 2565) 
- แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรร 11,588,200 บาท

แผนใช้จ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จ านวนเงิน 3,705,600.00 บาท ใช้จ่ายไป 2,597,486.57 บาท คิด
เป็นร้อยละ 70.10 จากแผนใช้จ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

5. น าเสนอรายงานผลการติดตามโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานอธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี  
ที่ 7 ตุลาคม 2564 วาระที่ 4.7 รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีมติรับทราบและมอบ
หน่วยงานพิจารณาด าเนินการกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน หากมีการปรับแผนขอให้ด าเนินการให้ทันตาม
ก าหนด (กนผ.2.5-5-01)  

2. มติที ่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั ้งที ่ 1/2565 เมื ่อว ัน
พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 วาระที่ 4.5 รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นไตรมาส 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือโปรดพิจารณา 
โดยมีมติรับทราบและมอบให้ทุกหน่วยงานเร่งติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด (กนผ.2.5-5-02) 

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 
พฤษภาคม 2565 วาระที่ 4.4 รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นไตรมาส 2 ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อโปรดพิจารณา โดยมีมติ
รับทราบและมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด (กนผ.2.5-5-03) 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 มิถุนายน 2565 วาระที่ 4.4 รายงานผลการติดตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือโปรดพิจารณา โดยมีมติเห็นชอบและมอบทุกหน่วยงาน
เร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด  
(กนผ.2.5-5-04) 
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6. รายงานผลการติดตามโครงการแสดงถึงผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ของงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ถ้าจ านวนโครงการที่ได้รับ
จัดสรรในปีนั้นๆ มีจ านวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนได้  

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยจะมีการปรับแผนการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้อง
ภายใต้ข้อก าหนดของสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และยกเลิก 
บางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงท าให้ผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
ไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งยังไม่สิ้นสุด
ปีงบประมาณ ดังนั้นสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (จนถึง ณ 31 พ.ค. 65) จ าแนกแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 
1) งบประมาณรายจ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับผลกระทบ  
จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับลด (ยกเลิกโครงการ) 
ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดสรรงบประมาณคืนให้กับรัฐบาล  
เพ่ือไปช่วยเหลือและเยียวยาจากผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งโครงการที่หน่วยงานภายใต้ สังกัด
ส านักงานอธิการบดีถูกปรับลดมีจ านวน 1 โครงการ จึงเป็นสาเหตุให้โครงการถูกยกเลิกไม่ครบตามจ านวน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (9 โครงการ) และจากสถานการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง รัฐบาลมีการ
จัดสรรงบประมาณที่เข้มงวดขึ้นตามนโยบายที่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์นโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศ จึงท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงาน
อธิการบดีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพียง 1 โครงการเท่านั ้น ซึ ่งจะสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ด าเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 16 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 100) จากท่ีได้รับจัดสรร 16 โครงการ รองลงมา
คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 8 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 88.89) จากที่
ได้รับจัดสรร 9 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรร 1 โครงการ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
และคาดว่าจะด าเนินการส าเร็จในสิ้นปีงบประมาณ 
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ซึ่งรายละเอียดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี สามารถสรุปได้ดังตาราง 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565** 
จ านวนโครงการรวมทั้งปี 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ขอใช้งบประมาณ 
- ยกเลิก 

16 โครงการ 
16 โครงการ 
ไม่มี 
ไม่มี 

9 โครงการ 
8 โครงการ 

ไม่มี 
1 โครงการ* 

ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

1 โครงการ 
- 
- 
- 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) 9,462,200.00 1,645,000.00 ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

180,000.00 

ใช้จ่ายจริง (บาท) 5,942,889.03 
(ร้อยละ 62.81) 
(ณ 30 ก.ย.62) 

1,124,069.05 
(ร้อยละ 68.33)  
(ณ 30 ก.ย.63) 

ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ยังไม่เบิกจ่าย*** 
(ณ 31 พ.ค.65) 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 
- ไตรมาส 1 
- ไตรมาส 2 
- ณ 31 พ.ค. (สิ้นปีการศึกษา) 
- ไตรมาส 3 
- ไตรมาส 4 

 
3.05 

38.12 
51.04 
54.59 
91.53 

 
6.69 

34.91 
52.66 
52.66 
68.33 

ไม่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ/ 
ไม่มีการใช้จ่าย 

 
ไม่มีแผนเบิก 
ไม่มีแผนเบิก 

ยังไม่เบิกจ่าย*** 
- 
- 

หมายเหตุ   
* ถูกปรับลด (ยกเลิกโครงการ) ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
** อยู่ระหว่างด าเนินการ ผลการด าเนินงานจะสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
*** มีการปรับแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพ.ศ. 2565 เป็นการภายใน ขอเลื่อนจากเดิม  
     ก าหนดแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 3 ไปเป็นไตรมาส 4 (ก.ย.65) ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพ 
     ผู้จัดขอเลื่อนการจัดประชุมฯ 
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2) งบประมาณเงินรายได้  

ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของโครงการของหน่วยงานภายใต้
สังกัดส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 
 
เปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จ มีแนวโน้มที่ลดลง พบว่า ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 29 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 96.67) จากที่ได้รับจัดสรร  
30 โครงการ รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ 17 โครงการ  
(คิดเป็นร้อยละ 70.83) จากที่ได้รับจัดสรร 24 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกา รด าเนินโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 17 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 50.00) จากที่ได้รับจัดสรร 34 โครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 35.71) จากที่ได้รับจัดสรร 28 โครงการ  
แต่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งจะทราบผลสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาจ านวนโครงการงบประมาณเงินรายได้ที่มีการยกเลิก พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีการยกเลิกโครงการมากที่สุด 14 โครงการ รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 31 พ.ค. 65) จ านวน 1 
โครงการ  

จากกราฟข้างต้นจะเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย มีบางโครงการที่ด าเนินการ 
โดยไม่ขอใช้งบประมาณร่วมด้วย  
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เปรียบเทียบร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการ) จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 101.65 และมีแนวโน้มร้อยละ 
การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (โครงการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ลดลงทุกปี ได้แก่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 89.32 มีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อย
ละการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 71.98 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
คิดเป็นร้อยละ 22.41 ตามล าดับ ซึ่งข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะทราบผลสมบูรณ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ  

ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณจะแปรผันกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการยกเลิกโครงการจ านวนมาก และมีบางโครงการ  
คืนงบประมาณและด าเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ จึงท าให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  

ซึ่งรายละเอียดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี สามารถสรุปได้ดังตาราง 
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รายการ 
ปีงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565* 
จ านวนโครงการรวมทั้งปี 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- ไม่ขอใช้งบประมาณ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ** 
- ยกเลิก 
- ขอเพ่ิมระหว่างปี 

30 โครงการ 
29 โครงการ 

ไม่มี 
ไม่มี 

1 โครงการ 
- 

24 โครงการ 
17 โครงการ 
2 โครงการ 

ไม่มี 
5 โครงการ 

- 

34 โครงการ 
17 โครงการ 
3 โครงการ 

ไม่มี 
14 โครงการ 

- 

28 โครงการ 
11 โครงการ 

ไม่มี 
16 โครงการ 
2 โครงการ 
1 โครงการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

19,907,150.00 14,206,700.00 11,133,950.00 11,588,200.00 

ใช้จ่ายจริง (บาท) 20,235,625.52 
(ณ 30 ก.ย. 62) 

12,689,946.28 
(ณ 30 ก.ย.63) 

8,013,981.45 
(ณ 30 ก.ย.64) 

2,597,486.57 
(ณ 31 พ.ค.65) 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 
- ไตรมาส 1 
- ไตรมาส 2 
- ณ 31 พ.ค. (สิ้นปีการศึกษา) 
- ไตรมาส 3 
- ไตรมาส 4 

 
6.27 

48.41 
60.60 
63.11 

101.65 

 
8.41 

25.20 
33.33 
35.05 
89.32 

 
2.90 

21.25 
22.79 
25.04 
71.98 

 
1.14 

20.28 
22.41 

- 
- 

หมายเหตุ *พ.ศ. 2565 ใช้ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2565 (อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ/ปรับแผนโครงการ) 
**อยู่ระหว่างด าเนินการ หมายถึง โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ / มีการปรับแผนโครงการไปตรมาสอื่น/ 
   มีการปรับแผน-เลื่อนไม่มีก าหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5  4 4 5 5 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.5/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.2.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.5/00320/
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.2.5-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 1 

กนผ.2.5-1-03 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 

กนผ.2.5-1-04 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กนผ.2.5-1-05 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 184/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

ส านักงานอธิการบดี 
กนผ.2.5-2-01 แผนการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กนผ.2.5-3-01 ข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ BPM 
กนผ.2.5-4-01 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4 
กนผ.2.5-4-02 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 1 
กนผ.2.5-4-03 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 
กนผ.2.5-4-04 รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
กนผ.2.5-5-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ไตรมาส 4 
กนผ.2.5-5-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 
กนผ.2.5-5-03 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 
กนผ.2.5-5-04 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 

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

       (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสุทัตตา ทรงเดช   โทร 0-2665 3777 ต่อ 6615  

             (งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน)
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  การบริการนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือ

รายงานความเคลื่อนไหวทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซด์ 

ฯลฯ เกี่ยวกับ ทุนการศึกษาและแหล่งทุน การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ

เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ   

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
 แก่นักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น 

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา          
โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และงานแนะแนว
การศึกษาของคณะ โดยตรงและช่องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ   
1.1 มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการบริการให้
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ค าปรึกษา (Counseling Sevice) แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ส่วนตัวและสังคม ปัญหาส่วนตัว
และสังคม เช่น การใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับเพ่ือน การเงิน ความรัก หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ ร่วมกับคณะ
ทั้ง 9 คณะ เพ่ือสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษาที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ื นที่ของ
มหาวิทยาลัย  ในระดับคณะยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน และ
อ่ืนๆ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ให้กับนักศึกษา  

1.2 มีการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวให้แก่นักศึกษาที่มีความคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว 
อารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเอง พ่ึงตนเอง รับผิดชอบ
ต่อตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจผู้อ่ืนและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างราบรื่นและมีความสุข โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ 

 

Walk in ทั้งแบบรายบุคคล-รายกลุ่ม ศู นย์ พัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษ าและบริ ก า ร ให้ ค าปรึ กษ า            
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) 

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

Hotline (กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน) โทร. 081 430 4658 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
ทาง Inbox ของ Facebook https://www.facebook.com/DSD.Rmutp 
Counseling Online Google Meet : https://forms.gle/5j719cU1putjV2bt6 

 

นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6051 หรือ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่  
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเพียงสแกน QR Code 
สามารถเลือกวัน/เวลา ในการเข้าใช้บริการให้ค าปรึกษาได้  
การให้บริการการมีหลายรูปแบบ ดังนี้  

- บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการ

ปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 

- บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับการ

ปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือน การท างานเป็นทีม สามารถอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้อย่าง  

มีความสุข และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ  

-  การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่กองพัฒนา 

นักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปรึกษา

ปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3754 , 02 665 3777 ต่อ 6051, 6964  
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- การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถ 

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

โดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)    

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

บริการได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

- การให้บริการออนไลน์ (Counseling Online) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในยุคของดิจิทัล ผู้ขอรับ

บริการสามารถจองลงทะเบียนการเข้ารับบริการ เพ่ือพูดคุยและให้ค าปรึกษาผ่านระบบ Google Meet 

ได้ตามวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. การให้บริการด้านการใช้ชีวิต  
2.1 ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

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

2.2 ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว 
                    - การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ และการให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ (กพศ.2.6-1-02) 
                    - การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิต (กพศ.2.6-1-03) 
              2.3 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 (กพศ. 2.6-1-04) 
เป็นการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเป็นระบบให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความส าคัญ และความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัย และความส าคัญของแต่ละคณะ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษา 
ในด้านต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบในเบื้องต้น จัดเมื่อวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ 
http://std.rmutp.ac.th/sais/orientation64/login.php 
การให้ค าปรึกษาด้านการเตรียมตัวสู่อาชีพ 

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ (กพศ. 2.6-1-05) เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับ
สถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ 
จ ากัด ส านักงานประกันสังคม และส านักจัดหางานกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่ 8 ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
จ านวน 10 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการถ่ายทอดสด ช่องทางเฟสบุ๊คของมหาวิทยาลัย 
www.facebook.com/rmutpfb 

http://std.rmutp.ac.th/sais/orientation64/login.php
http://www.facebook.com/rmutpfb
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
แก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยกองพัฒนานักศึกษาให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบสารสนเทศ 
ได้แก่ เว็บไซด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาwww.std.rmutp.ac.th 
Facebook: www.facebook.com/dsd.rmutp โทรศัพท์สายด่วนให้ค าปรึกษา นักศึกษาสามารถร้องเรียนเรื่อง
ต่างๆ ได้ท่ี std@rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการนักศึกษา (กพศ.2.6-2-01)  
           1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ดังนี้ 

1.1 ห้องพยาบาล ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 1 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารมงคลอาภา ชั้น 1  
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1  
             1.2 ห้องสมุด ให้บริการยืมหนังสือ สื่อสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน า  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่เอนกประสงค์ ชั้น 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 วันเสาร์ 09.00 - 15.00 น.   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00 - 15.00 น. 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00 - 15.00 น. 
              1 .3 ศูนย์การเรียนรู้ ด้ วยตนเอง ให้บริการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ ดั งนี้                  
ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ Internet การเรียนการสอนออนไลน์ E-mail  Webho SSL-VPN และบริการ
อ่ืนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารเทศให้ค าแนะน า เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 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 ชั้น 1 
              1.5 กองคลัง ให้บริการรับและจ่ายเงิน ช าระเงินค่าลงทะเบียน ขอใบเสร็จรับเงิน ช าระเงินค่า  
ขอเอกสารต่างๆ รับทุนการศึกษาต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์  

http://www.std.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
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1.6 สถาบันภาษา ให้บริการโปรแกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leanning) ส าหรับการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 2 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์เทเวศร์ 
          2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ 
3) โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 
6) โครงการกิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change Your Fat Off 
7) โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
8) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 

        3. มหาวิทยาลัยมีระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เพ่ือก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีซึ่งจัดโดยส่วนกลาง เช่น กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม และจัดโดยคณะ  

4. มหาวิทยาลัย มีการบริการข้อมูลแหล่งข่าว เต็มเวลา (Full Time) และนอกเวลา (Part Time) ให้แก่
นักศึกษา ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th , 
https://www.facebook.com/guidanceRMUTP (กพศ.2.6-2-02) 

1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 44 หน่วยงาน เช่น บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด 
(BSA), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด, บริษัท โฟร์ที การบัญชี จ ากัด, บริษัท เซ้นท์ เอ็นเตอร์เทรนเม้นท์ 
จ ากัด และบริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 13 หน่วยงาน เช่น คาเฟ่ อเมซอน, ร้าน Burker King, Sookdal 
Korean BBQ, Lowbattery Coffee และบริษัท สตาร์บัค จ ากัด เป็นต้น 
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ขั้นตอนการบริการข้อมูลแหล่งงานให้แก่นักศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบาย
ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างให้
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไว้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการที่เป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับส านักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 8 (กรมจัดหางาน) ส านักงาน
ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 1 บริษัทซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกว่า จ านวน 10 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2565 ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook.com/RMUTPFB และกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเข้าสู่
ระบบประกันสังคมในวัยเริ่มท างาน” โดยส านักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 1  และ”สถานการณ์โควิดมีผลกระทบ
อย่างไรต่อการจ้างงาน” โดยส านักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 8 (กรมจัดหางาน) (กพศ. 2.6-3-01) เพ่ือให้
ความรู้ ทักษะ เทคนิคการสัมภาษณ์งานกับนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับบริษัทฯมากขึ้น 

แหล่งงานเต็มเวลา(FULL Time)/แหล่งงานนกเวลา (Part Time) 

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

www.facebook.com/งานแนะแนว
การศึกษา 

ขอรับข้อมลูโดยตรงจาก 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

ผ่าน Line Rmutp Job 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2  
อาคารส านักงานอธิการบดี 

โทร . 02 665 3777 ต่อ 6051, 6964 

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ 9 คณะ 
และกองสื่อสารองค์กร 

กรอกสมัครงานได้ด้วยตนเองที ่
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
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4. มีประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการ

ให้บริการและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ในช่วงภาคเรียนที่  2 ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซด์ 
https://forms.gle/waWLkqf7hQBUetMEA และได้ท าหนังสือบันทึกขอความร่วมมือถึงคณะทั้ง 9 คณะเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2564  (กพศ. 2.6-4-01)  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม 3.92  ดังนี้  

1. การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
2. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

           3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
              เท่ากับ  3.88 
              (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565) 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น 
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2564 และพบว่ามีการบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site, อาจารย์ 
ที่ปรึกษาควรมีการเอาใจใส่นักศึกษาให้มากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ควรมีความชัดเจนและรวดเร็วต่อสถานการณ์นั้นๆ เป็นต้น 
 โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารประชามสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทาง http://std. rmutp.ac.th/, www.facebook.com  
ผ่าน Line Rmutp Job และช่องทางติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าสื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น แบนเนอร์
ประชาสัมพันธ์ infographic การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนออนไลน์
จองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม (สอ.กพศ.2.6-5-01) ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น และท าให้ผู้จัด
สามารถทราบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า กองพัฒนานักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์  
ทุกช่องทางให้เป็นรูปธรรม และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางโดยผ่านช่องทาง 
http://std.rmutp.ac.th/, https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/ ผ่าน Line (สอ.กพศ.2.6-5-02) ผ่าน
โทรศัพท์ มือถือได้ตลอด 24 ชม. ร่วมทั้งการถามตอบผ่านช่องทางต่างๆที่รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูล  
Facebook Fan page : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการเข้าถึงข้อมูลเฉลี่ยเป็น
จ านวนคนที่เข้ามา 112,441 คน/ครั้ง จ านวนการมีส่วนร่วม/การแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ 9,504 คน ทั้งนี้มี
ผู้ติดตามเป็นจ านวน 4,062 คน 
 

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

home.aspx (กพศ.2.6-6-01) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และมีการให้ความรู้ที่ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ผ่านเว็บไซด์  http://webkm.rmutp.ac.th/km/ โดยศูนย์การจัดการความรู้ เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องคลังความรู้ ซึ่งมีฐานข้อมูลความรู้ในวิชาชีพทั้ง 9 คณะ รวมทั้งข้อมูลความรู้ด้านอ่ืนๆ 
ที่ประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา 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/guidanceRMUTP  ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ข้อมูลการฝึกอบรมของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
และมีการให้ข้อมูลความรู้ผ่านศูนย์การจัดการความรู้ (KM) http://blog.rmutp.ac.th นอกจากนี้ 
ยังมีสมาคมศิษย์เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช 
สมาคมนักเรียนเก่า ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นต้น โดยแต่ละ
สมาคมมีช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อมา
พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กองพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานไปยังเลขานุการของแต่ละสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์
เก่ามีการท างานและการประชุมหารือร่วมกัน มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามากยิ่งขึ้น และได้
มีการจัดอบรมเพ่ือรองรับส าหรับศิษย์เก่าในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟ
กราฟิกอย่างมืออาชีพ ออนไลน์ (รูปแบบผสมผสาน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ google meet เพ่ือพัฒนา
ทางด้านทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
และสร้างอาชีพได้ (กพศ.2.6-6-02) 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 6  5 4 6 5 

 

 

http://app.rmutp.ac.th/alumni/%20%0dhome.aspx%20(สอ.กพศ.2.6-6-01)%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://app.rmutp.ac.th/alumni/%20%0dhome.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/guidanceRMUTP
http://blog.rmutp.ac.th/
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รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.6/00320/  

 

จุดเด่น  
 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เช่น น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา  
จุดที่ควรพัฒนา 

 มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย และถูกต้อง  
เพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านงานสวัสดิการและงานบริการนักศึกษา  

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  :  นางสาวมัลลิกา  วีระสัย โทร 0-2665 3777 ต่อ .... 
        (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอพิมภกา พันธุ์โสทก โทร 0-2665 3777 ต่อ 60.... 

             (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา) 
      นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง  โทร 0-2665 3777 ต่อ 60.... 
    (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.2.6-1-01 รายงานผลการด าเนินงาน งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-1-02 การบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ ปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-1-03 การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิต ปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-1-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-1-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-2-01 การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
กพศ.2.6-2-02 บันทึกการบริการจัดหางานแบบเต็มเวลาและนอกเวลา 
กพศ.2.6-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-4-01 สรุปผล แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2564 
กพศ.2.6-5-01 ช่องทางการจองสิทธิออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
กพศ.2.6-5-02 ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ 
กพศ.2.6-6-01 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
กพศ.2.6-6-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.6/00320/
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7  กิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

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

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

และการจัดกิจกรรม 
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 าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
และการจัดกิจกรรม 

          กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้   

          1.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.2.7-1-1.1-01) โดยมีผู้น า
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงาน
จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคแ์ละตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
          1.2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 
2564 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาและผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (กพศ.2.7-1-1.2-02) 
          1.3. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 และด าเนินงานตามแผนฯ                
(กพศ.2.7-1-1.3-03) 
          1.4 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กพศ.2.7-1-1.4-04) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน           
ในครั้งต่อไป 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

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

          กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ตามอัตลักษณ์และคุณลักษระบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีก าหนดโยมหาวิทยาลัย ดังนี้  

          1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ
(รูปแบบออนไลน์) (กพศ.2.7-2-1.1-01) ด าเนินการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการให้
ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพ่ือน าเสนอผลงาน เช่น งานวิจัย แผนการส่งเส ริมการขาย                    
การน าเสนอรายงาน การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และ
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ศิษย์เก่าได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษา การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
          1.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564” ออนไลน์  (กพศ.2.7-2-1.1-02)ด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทรับทราบข้อมูล
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับตัวและการใช้ชีวิต การศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
          1.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการท างาน
กับสถานประกอบการ (RMUTP JOB FAIR) รูปแบบออนไลน์ (กพศ.2.7-2-1.1-03) ด าเนินการเมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 โดยให้ความรู้แก่บัณฑิตด้านการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน เช่น การเขียนเรซูเม่ การให้
ความรู้ด้านบุคลิกภาพ การสัมภาษณ์งาน ตลอดจนให้บัณฑิตสามารถสมัครงานกับผู้ประกอบการในรูปแบบ
ออนไลน์ เป็นต้น 
          1.1.4 โครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา (กพศ.2.7 -2-1.1-04) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ มทร.พระนครและรอยัลฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้น านักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการเป็นผู้น า 
การท างานเป็มทีม การเลือกตั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาผู้น า เป็นต้น 
 

1.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 กิจกรรม              

มีรายละเอียด ดังนี้                         
          1.2.1 กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Chang Your Fat Off รูปแบบออนไลน์ ด าเนินการระหว่างวันที่ 
17 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 (กพศ.2.7-2-1.2-01) เป็นกิจกรรมรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพตนเอง  

 

          1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
      กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน  

1 โครงการ ดังนี้   
          1.3.1 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดระบบการจองเพ่ือบริจาคโลหิตออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ตัว
เรา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 ซี่งด าเนินการตลอดเดือนตุลาคม 
2564 (กพศ.2.7-2-1.3-01) 
 

         1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน                     
2 กิจกรรมดังนี ้
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          1.4.1 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (กพศ.2.7-2-1.4-01) ด าเนินการเมื่อวันที่ 13-23 ตุลาคม 
2564 รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชการที่ 9  
          1.4.2 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 (กพศ.2.7 -2-1.4-02) ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้น้อมร าลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์   
 

         1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 กิจกรรมดังนี้ 
         1.5.1 โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 20 (กพศ.2.7-2-1.5-01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรม
การแสดงและการศึกษาดูงาน 
 

 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
รอบ 6 เดือน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน 
ต่อไป 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา (กพศ.2.7-3-01) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยมีการให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาผู้น า จากท้ัง 9 คณะ 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 (กพศ.2.7-4-01) เพื่อน าผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในรอบ 
12 เดือน ต่อไป 
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          จากผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
          เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังส่งผลให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการ
ปรับแผนการด าเนินงานเป็นรูปแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส
โคโรน่า (Covid-19) และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการป้องกันตาม
มาตรการที่ ศคบ.ก าหนดอย่างเคร่งครัด และไม่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา โดยก าหนดช่วงเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากข้ึน มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมแขวนไว้หน้า
เว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 (กพศ.2.7-5-01) และมีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน สรุปได้ดังนี้ 

1. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 
1.1 จัดกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ  

1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่าง
มืออาชีพ (รูปแบบออนไลน์) 
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1.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564” ออนไลน์ 
1.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือ

การท างานกับสถานประกอบการ (RMUTP JOB FAIR) รูปแบบออนไลน์ 
1.1.4 โครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา   

1.2 จัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 โครงการ 
1.2.1 กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Chang Your Fat Off รูปแบบออนไลน์ 

1.3 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ 
1.3.1 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช

มงคลพระนครร่วมกับสภากาชาดไทย 
1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จ านวน  2 โครงการ 

1.4.1 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 
1.4.2 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 
1.5.1 โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน ในงาน 

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 
2. กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 

15 โครงการ ขอปรับแผนและยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ (เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เหลือ 12 โครงการ ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80    

3. เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 2 โครงการ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฏ

ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตน การศึกษาเล่าเรียน การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา  

- โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  มีกิจกรรม
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษาผู้น าจากทั้ง 9 คณะ เพ่ือสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้นักศึกษาผู้น าสามารถน าความรูปไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาภายในคณะ และ
ชมรมต่าง ๆ ได้ 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 จากผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้น าข้อเสนอแนะ เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ และปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ (กพศ.2.7-6-01) 
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          ได้ด าเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ เนื่องจากยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) อยู่ในปัจจุบัน และทางภาครัฐได้มีมาตรการก าหนดให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
กันของคนจ านวนมาก กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ และแบบ
ผสมผสาน คือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม แต่
อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคตามที่ภาครัฐก าหนด เช่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 
2 เข็ม มีการการตรวจ ATK นักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสวมหน้ากากอนามัย และมีเจล
แอลกอฮอล์บริการตามจุดต่าง ๆ กิจกรรม/โครงการ ใดที่พิจารณาแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ กองพัฒนา
นักศึกษาด าเนินการท าหนังสือขอยกเลิกโครงการ ไปยังกองนโยบายและแผน       
 

รายละเอียดการปรับกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

กองพัฒนานักศึกษา 
 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม/โครงการ ปรับแผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิก
อย่างมืออาชีพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟ
กราฟิกอย่างมืออาชีพ (รูปแบบออนไลน์) 

 

2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)   

 

3 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ 
(RMUTP JOB FAIR)  

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ 
(RMUTP JOB FAIR) รูปแบบออนไลน์ 

 

4 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ครั้งที่ 16 

ขอปรับแผนการจัดโครงการ เป็น 
เดือน กรกฎาคม 65 

 

5 โครงการส่ ง เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 

ขอยกเลิกการจัดโครงการ เจ้าภาพ
ยกเลิก 

6 โครงการส่ ง เข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 

ขอยกเลิการจัดโครงการ เจ้าภาพ
ยกเลิก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 6  3 3 6 5 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.7/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.2.7-1-1.1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
(กพศ.2.7-1-1.2-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
(กพศ.2.7-1-1.3-03) 

(กพศ.2.7-5-01) 
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

(กพศ.2.7-1-1.4-04) 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
(รอบ 6 เดือน) 

(กพศ.2.7-2-1.1-01) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่าง    
มืออาชีพ (รูปแบบออนไลน์) 

(กพศ.2.7-2-1.1-02) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ออนไลน์  
(กพศ.2.7-2-1.1-03) 

 
โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ท างานกับสถานประกอบการ ออนไลน์  

(กพศ.2.7-2-1.1-04) 
(กพศ.2.7-3-01) 

โครงการอบรมสัมมนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  

(กพศ.2.7-2-1.2-01) กิจกรรมลดความอ้วนด้วยตัวเรา Change Your nFat Off  (รูปแบบออนไลน์) 
(กพศ.2.7-2-1.3-01) กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต 
(กพศ.2.7-2-1.4-01) โครงการวันคล้ายวันสววคต รัชการที่ 9 
(กพศ.2.7-2-1.4-02) กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ 
(กพศ.2.7-2-1.5-01) โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน 

(กพศ.2.7-4-01) 
(กพศ.2.7-6-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 

 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6963 
       (ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา)  

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.7/00320/
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ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :    นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  โทร. 0-2665-3777 ต่อ 8240 
   (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป) 
   :    นายธีรพล  ชมชื่น             โทร.0-2665-3777 ต่อ 6508 
   (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา)              
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จในงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 แห่งต่อปีการศึกษา โดยมีการ
ด าเนินการและรวบรวมกิจกรรมหลังลงนามความร่วมมือ มีการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือน 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 เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในต่างประเทศ  
โดย 1. กองวิเทศสัมพันธ์มีการจัดท าแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศทุกปี  

       - แผนลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศประจ าปีการศึกษา 2564 (กวส.2.8-1-01) 
 2. คัดเลือกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่วางแผนจะลงนาม 
 3.  กองว ิเทศสัมพันธ์ ท าโครงการให้ผู ้บร ิหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ            

(โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา/องค์กรในต่างประเทศ) (กรณีเดินทางไปท าความร่วมมือ 
ณ ต่างประเทศ) 

 4. กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ที่จะเดินทางมา    
ลงนามความร่วมมือ ณ มทร.พระนคร โดยกองวิเทศสัมพันธ์มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการต้อนรับ
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อาคันตุกะจากต่างประเทศ และจัดเตรียมพิธีลงนามความร่วมมือ (กรณีเดินทางมาท าความร่วมมือ ณ     
มทร.พระนคร) 
  5. กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศทางจดหมาย                      
อิเลกทรอนิกส์ (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 3 ฉบับ 

- แบบสรุปความร่วมมือทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (กวส.2.8-2-01)    
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 3 ฉบับ (กวส.2.8-2-02) ดังนี้ 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน (Inter-institutional agreement 2021 - 2027) 
กับ Universitatea din Oradea ประเทศโรมาเนีย  
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย 

 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
3. มีการจัดกิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
 
โดย จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง         
ความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ดังนี้ 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย กับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 
- นักศึกษาจาก Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย จ านวน 15 คน และอาจารย์ 3 คน มาอบรม
ระยะสั้นทางด้านสิ่งทอและแฟชั่น ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 
- อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับเชิญเป็น guest speaker จ านวน 2 ท่าน (อ.ไกรฤกษ์ วิเสสพันธ์ 
และอ. สุจิตรา ชนัทวารี) บรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
- ผศ.ดร.รัตนพล มงครัตนาสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็น guest speaker ในงาน Virtual Colloquium on Industrial 
Science and Technology 2021 Technology and Innovation for Sustainable Development โดย
บรรยายในหัวข้อ “Application of Natural Dyes for Textile Dyeing and Printing” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2564  
- ผศ.ดร.รัตนพล มงครัตนาสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบจนนักศึกษาปริญญาโท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
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2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดกิจกรรมดังนี้  
- ผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน คือ  
1. ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม   
2. ผศ. ดร. รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
3. ดร. ก าพร ศุภเศรษฐ์เทศา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม International Partnership Week “Interdisciplinarity in Higher Education”     
ณ  มหาวิทยาลัย Duale Hochschule Baden-Wurttemberg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2565 
4. มีการด าเนินการก ากับติดตามการจัดกิจกรรมหลังการท าความร่วมมือตรงตามเงื่อนไขใน MOU  
โดย กองวิเทศสัมพันธ์มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมตามแผนการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ในรอบ 6 เดือนจะมีการรายงานผล 1 ครั้ง โดยกองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท าแบบสรุปผล
การจัดกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือ ซึ่งได้ก ากับติดตามผลการจัดกิจกรรมจากการท าความร่วมมือกับ 
Universitatea din Oradea ประเทศโรมาเนีย  และ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย ไปที่คณะ
อุตสาหกรรมสิ ่งทอและออกแบบแฟชั่น และติดตามผลการจัดกิจกรรมจากการท าความร่วมมือกับ Duale 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไปที่คณะบริหารธุรกิจ โดยคณะ
สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมจากการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศได้ทางเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ หรือตามลิงก์ด้านล่าง 
https://inter.offpre.rmutp.ac.th/2022/06/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa
%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2
%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%
e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3-2/ โดยจากการติดตามผล มีการรายงานการจัด
กิจกรรมจาก Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม การเชิญ
อาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไปเป็น guest speaker และเป็นกรรมการในการ
สอบจบนักศึกษามาเลเซีย ระดับปริญญาโท และรายงานการจัดกิจกรรมจาก Duale Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม International 
Partnership Week ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (กวส.2.8-4-01) 
5. มีการน าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน และรายงานผล 
โดย กองวิเทศสัมพันธ์ มีการน าบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้ลงนามในปีการศึกษา 2564 เข้าที่ประชุมกอง
วิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 งานพิธีการและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รายงาน
กิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitatea din Oradea ประเทศโรมาเนีย Universiti 

https://inter.offpre.rmutp.ac.th/2022/06/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3-2/
https://inter.offpre.rmutp.ac.th/2022/06/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3-2/
https://inter.offpre.rmutp.ac.th/2022/06/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3-2/
https://inter.offpre.rmutp.ac.th/2022/06/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3-2/
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Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย และ Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ที่งานพิธีการฯ จะด าเนินการ
ประสานงานท าความร่วมมือในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้งานพิธีการฯ ด าเนินการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือท าความร่วมมือต่อไป โดยเช็คข้อมูลความน่าเชื่อถือของ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่ก าลังติดต่อ และน ามารายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป (รายงาน
การประชุมกองวิเทศสัมพันธ์) (กวส.2.8-5-01) 
6. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดย อัพเดทข้อมูลการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ในเว็บไซต์กอง
วิเทศสัมพันธ์ โดยสรุปข้อมูลการท าความร่วมมือพร้อมจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
และเผยแพร่ข่าวสารในการเข้าร่วมอบรมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ 
(กวส.2.8-6-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3  3 3 6 5 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.8/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กวส.สอ. 2.8-1-01 แผนลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564  

กวส.สอ. 2.8-2-01 แบบสรุปความร่วมมือทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

กวส.สอ. 2.8-2-02 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 3 ฉบับ 

กวส.สอ.2.8-3-01 กิจกรรมจากท าความร่วมมือกับ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย และ Duale 

Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กวส.สอ.2.8-4-01 แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมหลังจากลงนามความร่วมมือ 

กวส.สอ.2.8-5-01 รายงานการประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ 

กวส.สอ.2.8-6-01 ข้อมูลการท าความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศในเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ 

 
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)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.8/00320/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ระดับความส าเร็จตามพันธกิจของกองสื่อสารองค์การ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

งานสื่อสารองค์กร มีภาระงานการบริหารจัดการด้านการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านช่องทางการสื่อสารและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อสารการตลาด สื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการเผยแพร่
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอก โดยด าเนินการบริหารงานตามกระบวนการ PDCA 
ด้วยการจัดท าแผน การด าเนินงาน ติดตามประเมินผล รายงานผล และท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านสื่อสารองค์กร 
2. มีการด าเนินงานตามภารกิจด้านการสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 150 เรื่อง

ต่อปีการศึกษา 
3. มีการด าเนินงานตามภารกิจบริหารสื่อใหม่ ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ไม่น้อย

กว่า 160 เรื่องต่อปีการศึกษา 
4. มีการด าเนินงานตามภารกิจสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา และได้รับความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
5. การด าเนินงานตามภารกิจดิจิทัลคอนเทนต์  ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ไม่น้อย

กว่า 500 เรื่องต่อปีการศึกษา 
6. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาและก าหนด แนวทางข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง 
7. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2 – 5 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านการสื่อสารองค์กร 

กองสื่อสารองค์การ มีการด าเนินงานภายในองค์กร ทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ 1) งานบริหารทั่วไป  
2) งานสื่อสารมวลชน 3) งานบริหารสื่อใหม่ 4) งานสื่อสารการตลาด และ 5) งานดิจิทัลคอนเทนต์                   
การด าเนินงานในแต่ละฝ่ายมีการแบ่งภาระงานอย่างชัดเจน รวมถึงมีกลไกในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดย
มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน (กสอ.2.9-1-01 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองสื่อสาร
องค์การ) (กสอ. 2.9-1-02 โครงสร้างการบริหาร กองสื่อสารองค์การ) (กสอ.2.9-1-03 โครงสร้างบุคลากร กอง
สื่อสารองค์การ) 

โดยกองสื่อสารองค์การ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
P = Plan มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ของกองสื่อสารองค์การ 

ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานสื่อสารมวลชน งานบริหารสื่อใหม่ และงานดิจิทัลคอนเทนต์ (กสอ. 2.9-1-04 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2564) (กสอ. 2.9-1-05 แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก)  

D = Do มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของกองสื่อสารองค์การ โดยมีการจัด
ประชุมกองสื่อสารองค์การ เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง 
การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี (กสอ. 2.9-1-06 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ปี
การศึกษา 2564) และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชั ดเจน (กสอ. 2.9-1-07 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP) (กสอ. 2.9-1-08 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี) (กสอ. 2.9-1-09 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ปี
การศึกษา 2563) 

C = Check มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัด
ประชุมกองสื่อสารองค์การ เพ่ือติดตามรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน ามาปรับปรุง 
(กสอ. 2.9-1-06 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ปีการศึกษา 2564) และก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้า
งาน ทุกวันจันทร์ ช่วงเช้าเพื่อรายงานผลการด าเนินงานรายสัปดาห์ (กสอ. 2.9-1-10 ตารางนัดหมายการประชุม
หัวหน้างานประจ าสัปดาห์ กองสื่อสารองค์การ) (กสอ. 2.9-1-11 แบบสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน รายสัปดาห์) 

A = Action มีการประเมินผลการเนินโครงการ / กิจกรรม ได้แก่  
1) โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี ก าหนดจั ดขึ้นเมื่อ

วันที่ 17 - 23 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า ตระหนักรถึงวันส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพ่ือสร้างความ
สามัคคี และการมีส่วนร่วมของ บุคลากร นักศึกษา กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมร าลึก 
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยออนไลน์ พิธีสักการะ พิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีเปิดงาน 17 ปี พิธีมอบรางวัล  
การอบรมพัฒนาบุคลากร โดยมีผลการการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม  
รวมจ านวน 1,975 คน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.24 (ระดับมาก) คิดเป็นร้อยละ 84.8 (กสอ. 2.9-1-12 รายงานผล
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี) ทั้งนี้ ผลการประเมินโครงการวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี มีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามแยก
เป็นด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงข้อค าถามได้ก าหนดเป็นด้าน ข้อ
ค าถามที่มีผลการประเมินน้อยที่สุด คือ ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมร าลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ออนไลน์ (การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน) ซึ่งได้น าเสนอที่ประชุมกองสื่อสาร
องค์การ ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือรับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว สรุปการพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือการด าเนินโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี ดังนี้  

(1) ปรับแบบสอบถามโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครบรอบ 17 ปี ที่ให้คนตอบไม่ต้องระบุตัวตนเพื่อความเป็นส่วนตัวและการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง 

(2) กิจกรรมร าลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยออนไลน์ (การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน) โดยมอบผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีความเหมาะสม
และน ามาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 18 ปีต่อไป 

(3) กิจกรรมมอบรางวัลบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท “ควรจะแบ่งเงินรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลชมเชย 
หรือรางวัลที่รองลงมาด้วยเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ไม่อยากให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผู้ได้เงินรางวัลเพียง 
ผู้เดียว” โดยได้น าข้อเสนอแนะนี้แจ้งให้กับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว   

(4) กองสื่อสารองค์การ จัดท าแผนด าเนินโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ครบรอบ 18 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 

2) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  
ภายใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน โดยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.37 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม  
อยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้ในครั้งต่อไป  

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีผลการ
ประเมินน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 ระดับมาก โดยกอง
สื่อสารองค์การ ได้น ามาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้   

(2.1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ เนื่องจากการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัด
ในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลาการจัด 1 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาน้อยเกินไป ดังนั้น ที่ประชุมกองสื่อสารองค์การ 
ครั้ งที่  3 /2564 ได้ พิจารณาและมีแนวทางในการด าเนินการ โดยหากมีการจัดอบรมในลักษณะ  
ให้ความรู้ส าหรับบุคลากร ส าหรับปีงบประมาณหน้า ให้ก าหนดเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรม การจัดอบรมดังกล่าว



ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 75                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เป็นรูปแบบลักษณะออนไลน์ และได้มีการจัดท าคลิปวิดีโอเผยแพร่อีกหนึ่งช่องทางส าหรับบุคลากรที่สนใจ 
สามารถย้อนกลับมาดูข้อมูลเพ่ิมเติม และใช้เป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน (กสอ. 2.9 -1-13 คลิปวิดีโอเผยแพร่
โครงการ “Real-Time Content สร้างคอนเทนต์อย่างฉับไว” “Video Content เจาะเทรนวิดีโอ 2021”) 

(2.2) ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการภาพรวม อยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้ในครั้ง
ต่อไป โดย ในปีงบประมาณ 2565 กองสื่อสารองค์การ ไม่ได้รับงบประมาณส าหรับจัดโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์การ จากการ
ประชุมกองสื่อสารองค์การ ครั้งที่ 2/2565 มีมติมอบทุกงานในสังกัดกองสื่อสารองค์การ จัดท าองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ     
ซึ่งองค์ความรู้ที่จะจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1) เทคนิคการให้บริการข้อมูลส าหรับผู้ติดต่อ
ภายนอกทางโทรศัพท์ระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (งานบริหารทั่วไป) (กสอ. 2.9 -1-14 การจัดการความรู้เรื่อง 
“เทคนิคการให้บริการข้อมูลส าหรับผู้ติดต่อภายนอกทางโทรศัพท์ระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัย”) 2) การเขียน
ข่าวสไตล์พีอาร์ มทร.พระนคร (งานสื่อสารมวลชน) 3) การตัดต่อคลิปประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ผ่าน Tiktok 
(งานบริหารสื่อใหม่) 4) วิธีสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย (งานดิจิทัลคอนเทนต์)  
2. มีการด าเนินงานตามภารกิจด้านการสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 150 เรื่องต่อปี   
 โดย งานสื่อสารมวลชน รับผิดชอบด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ตลอดปีการศึกษา 
2564 ลักษณะเป็นภาพข่าว ข่าวแจก และสกู๊ปข่าว โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ ดังนี้ 1) สื่อออนไลน์ 2) สื่อ
หนังสือพิมพ์ 3) สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย) มีการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยการสร้างสรรค์ประเด็นข่าวจากกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ    
ให้น่าสนใจด้วยการรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การเขียนข่าว ตรวจแก้ไขความถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง และส่งข่าวไปยังสื่อต่าง ๆ ผ่านอีเมลของหน่วยงาน (cci@rmutp.ac.th) ภายหลังการส่งข่าวเพ่ือ
เผยแพร่ผ่านสื่อแล้ว ได้ด าเนินการตัดเก็บคลิปปิ้งข่าวรายวัน พร้อมบันทึกเสนอต่ออธิการบดีรับทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ ก าหนดเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยตลอดปี
การศึกษา 2564 สรุปได้ดังนี้  

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

(2) ผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย มติชนออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ ไทยรัฐ
ออนไลน์  ส านักข่าวนิวพลัส บ้านเมืองออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์ ส านักข่าวเอ็ดดูนิวส์ ส านักข่าวเอ็ดดูโซน 
เว็บไซต์ไทยพีอาร์ดอทคอม ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์นิวส์วิท เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์ เว็บไซต์แคมปัส  
 จากการด าเนินงานทั้งสองรูปแบบ งานสื่อสารมวลชน ได้สรุปข่าวที่ได้การเผยแพร่ผ่านสื่อตลอดปี
การศึกษา 2564 แยกเป็นรายเดือน 12 เดือน รวม 268 เรื่อง (กสอ. 2.9-2-01 สรุปการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564)  

mailto:cci@rmutp.ac.th)%20ภายหลัง
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3. มีการด าเนินงานตามภารกิจบริหารสื่อใหม่ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง และไม่น้อย
กว่า 160 เรื่องต่อปี 
 โดย งานบริหารสื่อใหม่ รับผิดชอบการด าเนินงาน ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่าน
สื่อออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอแอลอีดี)  โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
ด้วยการก าหนดประเด็นที่จะเสนอ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล หรือผู้เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบตามลักษณะ
การเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  
 ทั้งนี้ รูปแบบสื่อที่ผลิตส าหรับการเผยแพร่ ประกอบด้วย แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ คลิปข่าว คลิปวิดีโอ
เพ่ือการเผยแพร่ ภาพอินโฟกราฟฟิค โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยจ านวน 8 ช่องทาง คือ        
1) Website มหาวิทยาลัย 2) Facebook มหาวิทยาลัย (RmutpFB) 3) Line 4) Instagram+Story (rmutpIG) 
5) Twitter (rmutp_twit) 6) Youtube 7) Tiktok  8) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอแอลอีดี) (กสอ. 2.9-3-01 ตาราง
สรุปข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2564) 

ในปีการศึกษา 2564 งานบริหารสื่อใหม่ มีการผลิตสื่อส าหรับการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2,228 เรื่อง ดังนี้  

1) Website มหาวิทยาลัย     จ านวน 194 เรื่อง 
2) Facebook มหาวิทยาลัย (RmutpFB)   จ านวน 453 เรื่อง 
3) Line  

3.1) Line@ (RMUTP)    จ านวน 138 เรื่อง 
3.2) Line Openchat    จ านวน 839 เรื่อง 

4) Instagram+Story (rmutpIG)    จ านวน 248 เรื่อง 
5) Twitter (rmutp_twit)     จ านวน 133 เรื่อง 
6) Youtube     จ านวน 48   เรื่อง 
7) Tiktok      จ านวน 26   เรื่อง   
8) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จอแอลอีดี) ได้แก่  

8.1) จอ LED หน้ามหาวิทยาลัย    จ านวน 91   เรื่อง  
8.2) จอ LED หน้าลิฟท์ (ตึกส านักงานอธิการบดี)  จ านวน 58   เรื่อง 

4. มีการด าเนินงานตามภารกิจสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี และได้รับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

                     ภ                                                                       
                                                          2564                                    
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5. การด าเนินงานตามภารกิจดิจิทัลคอนเทนต์  ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ไม่น้อยกว่า 
500 เรื่องต่อปีการศึกษา 
 โดย งานดิจิทัลคอนเทนต์ รับผิดชอบด าเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึง ผลิตรายการที่มีคอนเทนต์น่าสนใจ ตลอดปีการศึกษา 2564 ซึ่งเผยแพร่ในลักษณะสื่อภาพ 
และสื่อเสียง ผ่านช่องทางสื่อ จ านวน 3 ช่องทาง ดังนี้  

1) เว็บไซต์ www.onlive.rmutp.ac.th  
2) เสียงตามสายในมหาวิทยาลัย  
3) Facebook (RMUTP LIVE และ RmutpFB)   

 โดยมีการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ด้วยการสร้างสรรค์ประเด็นข่าวจากกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจด้วยการรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และท าการ
บันทึกเทปรายการเพื่อเตรียมน ามาออกอากาศผ่านตามช่องทางดังกล่าว พร้อมบันทึกเสนอต่ออธิการบดีรับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน  
 จากการด าเนินงานออกอากาศข้อมูลข่าวสารของงานดิจิทัลคอนเทนต์ ได้สรุปจ านวนรายการที่ ได้การ
เผยแพร่ผ่านสื่อตลอดปีการศึกษา 2564 แยกเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565 
รวมจ านวนทั้งสิน 543 เรื่อง (กสอ. 2.9-5-01 สรุปการออกอากาศงานดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปีการศึกษา 
2564) 
6. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและก าหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 โดย กองสื่อสารองค์การ ก าหนดจัดประชุมภายในหน่วยงาน ตลอดปีการศึกษา 2564 เพ่ือก ากับติดตาม 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกงานในสังกัด ดังนี้  

การประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
การประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 
การประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
การประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
การประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 

 การประชุมดังกล่าว ก าหนดให้ทุกงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รายงาน
ผลการติดตามงานสืบเนื่องจากการมอบหมายจากการประชุม ในครั้งที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง (กสอ. 2.9-1-06 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ประจ าปีการศึกษา 2564) 
 ทั้งนี้  กองสื่อสารองค์การ ได้น าแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี เสนอต่อที่ประชุมกองสื่อสารองค์การครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กร  พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล เป็นประธานใน
การประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติ รับทราบ พร้อมมอบ งานบริหารทั่วไป กองสื่อสารองค์การ น า
ข้อมูลและข้อเสนอแนะไปวางแผนการด าเนินการ โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

http://www.onlive.rmutp.ac.th/
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ครบรอบ 18 ปี ส าหรับจัดโครงการในปี 2566 (กสอ. 2.9-6-01 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ครั้งที่ 
2/2565) 
 จากมติที่ประชุมดังกล่าว กองสื่อสารองค์การ ได้น าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือการด าเนินโครงการ     
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

(1) ปรับแบบสอบถามส าหรับโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ครบรอบ 18 ปี ที่ให้คนตอบไม่ต้องระบุตัวตนเพื่อความเป็นส่วนตัวและการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง 

(2) ก าหนดให้กิจกรรมร าลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยออนไลน์ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้นอย่างเหมาะสม   

(3) แจ้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2565 เกี่ยวกับการอบรางวัลบุคคลดีเด่น
แต่ละประเภท “ควรจะแบ่งเงินรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลชมเชย หรือรางวัลที่รองลงมาด้วยเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ     
ไม่อยากให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผู้ได้เงินรางวัลเพียงผู้เดียว”   
7. มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ข้อ 2 - 5 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ในปีการศึกษา 2564 กองสื่อสารองค์การ ได้ด าเนินงานตามภารกิจด้านการสื่อสารมวลชน ภารกิจ
บริหารสื่อใหม่ และภารกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีการน าผลการด าเนินงานมาเปรียบผลการ
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ข้อ 2 ภารกิจด้านการสื่อสารมวลชน ในปีการศึกษา 2564 มีข่าวที่ได้การเผยแพร่ผ่านสื่อ จ านวน 
268 เรื่อง โดยมีจ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 จ านวน 257 เรื่อง 
(กสอ. 2.9-7-01 ข้อมูลเปรียบเทียบการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชน ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564) 

ข้อ 3 ภารกิจบริหารสื่อใหม่ ในปีการศึกษา 2564 มีการผลิตสื่อส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อของมหาวิทยาลัย จ านวน 2,228 เรื่อง โดยมีการผลิตสื่อส าหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,740 เรื่อง (กสอ. 2.9-7-02 ข้อมูลเปรียบเทียบการเผยแพร่ข่าว
ผ่านสื่อใหม่ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564) 

ข้อ 5 ภารกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ตามที่มหาวิทยาลัย มีประกาศให้กองสื่อสารองค์การ ปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ท าให้ยังไม่มีผลการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานภารกิจดิจิทัลคอนเทนต์    

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 7 1 1 6 4 
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รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.9/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กสอ. 2.9-1-01 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองสื่อสารองค์การ  https://shorturl.asia/wfoEt 
กสอ. 2.9-1-02 โครงสร้างการบริหาร กองสื่อสารองค์การ  https://shorturl.asia/HFZgX 
กสอ. 2.9-1-03 โครงสร้างบุคลากร กองสื่อสารองค์การ  https://shorturl.asia/zClUJ 
กสอ. 2.9-1-04 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กสอ. 2.9-1-05 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือนแรก) 
กสอ. 2.9-1-06 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ปีการศึกษา 2564 
กสอ. 2.9-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร

องค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้ชื่อ How to create effective content by RMUTP 
กสอ. 2.9-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ครบรอบ 17 ปี 
กสอ. 2.9-1-09 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 

2562 และครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563 
กสอ. 2.9-1-10 ตารางนัดหมายการประชุมหัวหน้างานประจ าสัปดาห์ กองสือ่สารองค์การ 
กสอ. 2.9-1-11 แบบสรุปการติดตามงานประจ าสัปดาห์ของหัวหน้างานกองสื่อสารองค์การ 
กสอ. 2.9-1-12   รายงานผลโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี 
กสอ. 2.9-1-13 คลิปวิดีโอเผยแพร่โครงการ “Real-Time Content สร้างคอนเทนต ์

อย่างฉับไว” “Video Content เจาะเทรนวิดีโอ 2021”) 
รอบเช้า https://www.facebook.com/cci.rmutp/videos/1203620006821436 
รอบบ่าย https://www.facebook.com/cci.rmutp/videos/353336633096149 

กสอ. 2.9-1-14 การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการให้บริการข้อมูลส าหรับผูต้ิดต่อภายนอกทางโทรศัพท์
ระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัย”) 

กสอ. 2.9-2-01 สรุปการเผยแพร่ผ่านสื่อสิง่พิมพ์ และสือ่ออนไลน์ ประจ าปกีารศึกษา 2564 
กสอ. 2.9-3-01 ตารางสรุปข่าวทีเ่ผยแพรผ่่านสือ่ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
กสอ. 2.9-5-01 สรุปการออกอากาศงานดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปกีารศึกษา 2564   
กสอ. 2.9-6-01 รายงานการประชุมกองสื่อสารองค์การ ครั้งที่ 2/2565 
กสอ. 2.9-7-01 ข้อมูลเปรียบเทียบการเผยแพร่ข่าวผ่านสือ่มวลชน ปีการศึกษา 2563  

และปีการศึกษา 2564 
กสอ. 2.9-7-02 ข้อมูลเปรียบเทียบการเผยแพร่ข่าวผ่านสือ่สื่อใหม่ ปกีารศึกษา 2563  

และปีการศึกษา 2564 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.9/00320/
https://shorturl.asia/wfoEt
https://shorturl.asia/HFZgX
https://shorturl.asia/zClUJ
https://www.facebook.com/cci.rmutp/videos/1203620006821436
https://www.facebook.com/cci.rmutp/videos/353336633096149
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จุดแข็ง 
 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ที่สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

  จุดที่ควรพัฒนา 
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากขึ้น  

เช่น การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามสาย
งาน เป็นต้น     

 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี           : นายศิริวัฒน์  สายสุนทร โทร 026653777 ต่อ 6935 
  (ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ) 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ                 โทร 026653777 ต่อ 6930 
  (หัวหน้างานสื่อสารมวลชน) 
  : นางสาวจุฑามาศ  ฉัตรสุริยาวงศ์ โทร 026653777 ต่อ 6934 
  (หัวหน้างานบริหารสื่อใหม่) 
  : นางสาววราศิณีย์  สิงห์สุวรรณ        โทร 026653777 ต่อ 6511 

 (หัวหน้างานดิจิทัลคอนเทนต์)  
 : นางสาวมารศรี  สรรพนา โทร 026653777 ต่อ 6022 
  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
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ตัวบ่งชี้ 2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ด าเนินการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล มีการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนเพ่ือให้ได้ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.มีระบบและกลไกการด าเนินงาน (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

       2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและ  

          ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย/แห่ง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่าง  

          ต่อเนื่อง 

3. มีการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 
4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
6. มีผลงานได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ 
7. มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 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 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการด าเนินงาน (PDCA) ในงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

โดยกองศิลปวัฒนธรรม มีระบบและกลไกการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 
1) งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร งานประชุมกองงาน

การเงินและบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพ งานการจัดการความรู้ และงานสารบรรณ โดยมี
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ขั้นตอนการด าเนินงานพร้อมบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน (กศว.2.10-1-01 Flow chart ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป) 
2) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน

วัฒนธรรมงานประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเผยแพร่และงานประชุม โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานพร้อมบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน (กศว.2.10-1-02 Flow chart  ปฏิบัติงานส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม)     
                    3) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
งานประชุม  (กศว.2.10-1-03 Flow chart  ปฏิบัติงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
                     โดยทั้ง 3 กลุ่มงานมีการด าเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

P = Plan มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดไว้ในแผน ทั้ง 3 กลุ่มงาน ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป (กศว. 2.10-1-04 แผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ประจ าปี

การศึกษา 2564) แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (กศว. 2.10-1-05 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2564) แผนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กศว. 2.10-1-06 แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประจ าปีการศึกษา 2564) 

                    D = Do มีการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมตามแผนปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 
– 31 พฤษภาคม 2565) โดยประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนให้แล้ว
เสร็จในเวลาที่ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 

1) งานบริหารทั่วไป  มีการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นไป            
ตามแผนที่ก าหนด รวมถึงการส่งข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดังนี้ 

    (1) รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (กศว.2.10-1-07 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร) 

    (2 )  รายงานผลการด า เนินงานของดัชนีชี้ วั ดตามแผนปฏิบัติ ร าชการ ประจ าปี              
(กศว.2.10-1-08 รายงานผลการด าเนินงานดัชนีช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ) 

    (3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 
(กศว.2.10-1-09 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี) 

     (4) รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจ าปี 
(กศว.2.10-1-10 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจ าปี) 

2) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตาม
แผนจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

      (1) โครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ  
           กิ จกรรมที่  3  กิ จกรรม เฉลิ มพระชนมพรรษา  สม เด็ จพระนาง เจ้ าสุ ทิ ด า                 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ออนไลน์) ด าเนินการในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 (กศว.2.10-1-11 ผลการ

ด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) 
           กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ออนไลน์) 
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ด าเนินการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 (กศว.2.10-1-12 ผลการด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว)  

           กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ออนไลน์) ด าเนินการในวันที่ 12 สิงหาคม 
2564 (กศว.2.10-1-13 ผลการด าเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) 

           กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต     
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2564 
ด าเนินการในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 (กศว.2.10-1-14 ผลการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564) 

           กิจกรรมที่  2  กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ  ประจ าปี  2564 ด า เนินการในวันที่                
2 – 3 ธันวาคม 2564 (กศว.2.10-1-15 ผลการด าเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) 

             กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจ าปี 
2565 ด าเนินการในวันที่ 8 เมษายน 2565 (กศว.2.10-1-16 ผลการด าเนินกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณี

สงกรานต์วิถีไทย) 
      (2) โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2564 

(ออนไลน์) ด าเนินการในวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2564 (กศว.2.10-1-17 ผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลพระนคร

สืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา) 
      (3) โครงการวันรพีร าลึก ด าเนินการในวันที่ 7 สิงหาคม 2564  (กศว.2.10-1-18                    

ผลการด าเนินงานโครงการวันรพี)         
3) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม 

รักษ์ไทย ปี 6 แล้วเสร็จตามแผน จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคณะสาสมาธิ ด าเนินการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (กศว.2.10-1-19 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมคณะสาสมาธิ)         
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ด าเนินการในวันที่ 29 เมษายน 2565 (กศว.2.10-1-20 ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมกราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก)      

    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานการท าขนมไทย (การท าวุ้น) ด าเนินการในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 (กศว.2.10-1-21 ผลการด าเนินงานกิจกรรมเรียนรู้ สืบสานการท าขนมไทย (การท าวุ้น) 

                         C = Check มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมี
การจัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ทุกๆ 3 เดือน เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานและโครงการ/กิจกรรม พร้อมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไข 

1) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
(กศว.2.10-1-22 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 ปีงบประมาณ 2564) 
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2) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 5  วันที่ 30 กันยายน 2564  
(กศว.2.10-1-23 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564)  

3) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน2564 
(กศว.2.10-1-24 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 1 ปีงบประมาณ 2565) 

4) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
(กศว.2.10-1-25 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 2 ปีงบประมาณ 2565) 

5) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
(กศว.2.10-1-26 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565) 

A = Action มีการประเมินผลการด าเนินงาน ทั้ง 3 กลุ่มงาน และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขงาน ดังนี้ 

1) งานบริหารทั่ ว ไป มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับบริการของ              
กองศิลปวัฒนธรรม แล้วน าผลการประเมินมาสรุปเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการ             
ของกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมจัดท าแนวทางและการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการให้ดีขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ คือ ต้องการให้มีที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่มากกว่านี้ พร้อมน า
ข้อเสนอแนะมาจัดท าแนวทางแก้ไขและปรับปรุง โดยการเพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีส าหรับรับรองผู้มาติดต่อรับบริการ 
(กศว. 2.10-1-27 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ, แนวทางแก้ไขและการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ) 

2) งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดท าแบบประเมินหลังจัดโครงการ/กิจกรรม 
ทุกครั้ง แล้วน าผลการประเมินมาสรุปเพ่ือหาแนวทางแก้ไข หรือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้น อาทิ โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจ าปี 2565 ใน
ส่วนของกิจกรรมออนไลน์ จัดระหว่างวันที่ 13 -16 เมษายน 2565 ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ออนไลน์ คือ ควรปรับวีดิทัศน์ให้สั้นลง และควรมีภาพอินโฟกราฟิกข้อมูล ประกอบวีดิทัศน์ ได้น าข้อเสนอแนะ
มาจัดท าแนวทางปรับปรุงการจัดกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2565 โดยการจัดท าวีดิทั ศน์
แยกเป็นตอน พร้อมมีภาพอินโฟกราฟิกข้อมูล (กศว. 2.10-1-28 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการราชมงคลพระนคร

สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจ าปี 2565)  
 3) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดท าแบบประเมินหลังจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้ง แล้วน าผลการ
ประเมินมาสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้น ได้แก่ 
โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 6 ซึ่งกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ได้รับค าชื่น
ชมจากสมาชิกชมรมทุกกิจกรรม ข้อปรับปรุงแก้ไข  -ไม่มี-   มีเฉพาะข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมครั้งต่อไป ต้องการ
ไป ณ ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และไหว้พระ ณ จังหวัดเพชรบุรี และเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือ
พระราชวัง (กศว. 2.10-1-29 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปี 6 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานการท าขนมไทย (การท าวุ้น) 
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2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 เครือข่าย/แห่ง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
กองศิลปวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับ

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 10 เครือข่าย ดังนี้ 

เครือข่ายความร่วมมือภายใน จ านวน 1 เครือข่าย 
1) เครือข่ายความร่วมมือกับคณะทั้ง 9 คณะ (กศว.2.10-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศว.2.10-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสาน

ประเพณีและวันส าคัญ)  และส านักงานอธิการบดี (กองกลาง, กองพัฒนานักศึกษา และกองสื่อสารองค์การ) (กศว.
2.10-2-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ)    

เครือข่ายความร่วมมือภายนอก จ านวน 9 เครือข่าย 
ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 
1) เครือข่ายความร่วมมือกับราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กศว.

2.10-2-04 หนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)   

2) เครือข่ายความร่วมมือกับราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การขอเผยแพร่สื่อ 
ในวันส าคัญ ดังนี้     

    - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กศว.2.10-2-05 หนังสือขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) 

    - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (กศว.2.10-2-06 หนังสือขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ)  

3) เครือข่ายความร่วมมือกับราชเลขาในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กศว.2.10-2-07 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
4) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดนรนาถสุนทริการาม ในโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร             
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กศว.2.10-2-08 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์จ านวน  10 รูป)  

5) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในโครงการสืบสานประเพณีและวัน
ส าคัญ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กศว.2.10-2-09 หนังสือขอความอนุเคราะห์ขาตั้งพวงหรีด)  

6) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (กศว.2.10-2-10 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป)  
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7) เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กศว.2.10-2-11หนังสือการ

คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565) 
8) เครือข่ายความร่วมมือกับวัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (กศว.2.10-2-12 หนังสือการจัด

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ, หนังสือขอส่งส าเนา
ใบอนุโมทนาบัตร และอนุโมทนาบุญ)  

9) เครือข่ายความร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) โดยได้รับความอนุเคราะห์
เครื่องดื่ม อาหาร และ Gift voucher แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ใน
โครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (กศว.2.10-2-13 หนังสือขอความ

อนุเคราะห์ ในโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)  
ด้านสิ่งแวดล้อม  
มีการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมจ านวน 3 

เครือข่าย  
เครือข่ายความร่วมมือภายใน จ านวน 1 เครือข่าย 
1) เครือข่ายคณะท างาน อพ.สธ. - มทร.พระนคร โดยมีคณะทั้ ง 9 คณะ และสถาบันวิจัย              

และพัฒนา ร่วมเป็นเครือข่าย (กศว.2.10-2-14 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
เครือข่ายความร่วมมือภายนอก จ านวน 2 เครือข่าย 
โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
1) เครือข่ายความร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (กศว.2.10-2-16 หนังสือขอเชิญเป็นกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)การด าเนินงานแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

2) เครือข่ายความร่วมมือกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่าย 
C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง (กศว.2.10-2-17 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการจัดท าข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
3. มีการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 

มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th จ านวน 16 เรื่อง  

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

                  2. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จ านวน 110 เรื่อง 
(กศว.2.10-3-02 เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th) 
                  3. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv  จ านวน 138 

เร่ือง (กศว.2.10-3-03 Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv)  

                  4. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จ านวน 20 เรื่อง 
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(กศว.2.10-3-04 Youtube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv) 
                     5. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ จ านวน 1 เรื่อง 

                           ปีที่ 72 ฉบับท่ี 24811 ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (กศว.2.10-3-05 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์

สยามรัฐ) 
                     6. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ จ านวน 2 เรื่อง 

                           วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 (กศว.2.10-3-06 ภาพเผยแพรผ่่านเว็บไซตห์นังสือพิมพ์สยามรัฐ) 

                           วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 (กศว.2.10-3-07 ภาพเผยแพรผ่่านเว็บไซตห์นังสือพิมพ์สยามรัฐ) 

                     7. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง จ านวน 3 เรื่อง 

                           วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 (กศว.2.10-3-08 ภาพเผยแพรผ่่านเว็บไซตห์นังสือพิมพ์บ้านเมือง) 

                           วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 (กศว.2.10-3-09 ภาพเผยแพรผ่่านเว็บไซตห์นังสือพิมพ์บ้านเมือง)          

                           วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 (กศว.2.10-3-10 ภาพเผยแพรผ่่านเว็บไซตห์นังสือพิมพ์บ้านเมือง)    
                     8. เว็บไซต์ EDUZONES จ านวน 1 เรื่อง 

                           วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 (กศว.2.10-3-11 ภาพเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ EDUZONES) 
4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                กองศิลปวัฒนธรรมมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล  โดยการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลขึ้นมาเพ่ือบันทึกและรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ซึ่งกอง
ศิลปวัฒนธรรมมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลไว้ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
               1) ด้านศิลปวัฒนธรรม  มีการจัดท าฐานข้อมูลวิจยัวัฒนธรรม 9 มทร., ฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
9 มทร., กิจกรรมออนไลน์, การท าแบบประเมินออนไลน์ และลงนามถวายพระพรออนไลน์ (กศว.2.10-4-01 หน้าจอ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลวิจัยวัฒนธรรม 9 มทร.),  (กศว.2.10-4-02 หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมลูภมูิปัญญาและวัฒนธรรม 9 มทร.), (กศว.
2.10-4-03 หน้าจอเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์), (กศว.2.10-4-04 ระบบแบบประเมินออนไลน์), (กศว.2.10-4-05 ลงนามถวายพระ
พรออนไลน์) 

               2) ด้านสิ่งแวดล้อม จะมีฐานข้อมูล อพ.สธ มทร.พระนคร, ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา มทร.พระนคร และการ
ท าแบบประเมินออนไลน์ (กศว.2.10-4-06 หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูล อพ.สธ. มทร.พระนคร), (กศว.2.10-4-07 หน้าจอ

เว็บไซต์ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา), (กศว.2.10-4-08 แบบประเมินออนไลน์) 
5. มีการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
                กองศิลปวัฒนธรรมมีการรวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ระบบ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ โดยองค์ความรู้ที่รวบรวม มีจ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
                1) การท ากระทงจากผักตบชวา แบบที่ 1แบบดอกไม้บาน  
                2) การท ากระทงจากผักตบชวา แบบที่ 2 แบบดอกกุหลาบตูม  
                3) วันมาฆบูชา  
                4) สงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง   
                5) วันวิสาขบูชา Ep 1 วันประสูติ  

https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
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                6) วันวิสาขบูชา Ep 2 วันตรัสรู้  
                7)วันวิสาขบูชา Ep 3 วันปรินิพพาน 
                (กศว.2.10-5-01 ภาพหน้าจอเผยแพร่องค์ความรู้) 
6. มีผลงานได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาติ 
กองศิลปวัฒนธรรม มีผลงานได้รับการยอมรับจากการตรวจกิจกรรม 5ส โดยได้รับคะแนนการตรวจกิจกรรม 5ส เป็น
หน่วยงานกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2565 และได้รับคะแนนสุงสุด เป็น
ล าดับท่ี 1 เป็นประจ าปีทุกปี ที่มีการตรวจกิจกรรม 5ส และกองศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชมเชยหน่วยงานดีเด่น
ด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบบสนับสนุน ประจ าปี ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย (กศว.2.10-6-01 เกียรติ

บัตรหน่วยงานกิจกรรม 5 ส ดเีด่น), (กศว.2.10-6-02 เกียรติบตัรหนว่ยงานด้านการจดัการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน) 
7. มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย 
                  กองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือ 3H ชั่วคราว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีการ
รวบรวมข้อมูล เอกสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ (กศว.2.10-7-01 ภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอ

จดหมายเหตุ) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 7 6 5 7 5 

 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.10/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.2.10-1-01 Flow chart ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
กศว.2.10-1-02 Flow chart  ปฏิบัติงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
กศว.2.10-1-03 Flow chart  ปฏิบัติงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กศว.2.10-1-04 แผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2564 
กศว.2.10-1-05 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
กศว.2.10-1-06 แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าปีการศึกษา 2564 
กศว.2.10-1-07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
กศว.2.10-1-08 รายงานผลการด าเนินงานดัชนีช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
กศว.2.10-1-09 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ประจ าปี 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.10/00320/


ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 89                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กศว.2.10-1-10 รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประจ าปี 
กศว.2.10-1-11 ผลการด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
กศว.2.10-1-12 ผลการด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กศว.2.10-1-13 ผลการด าเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กศว.2.10-1-14 ผลการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 
กศว.2.10-1-15 ผลการด าเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กศว.2.10-1-16 ผลการด าเนินกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย 
กศว.2.10-1-17 ผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 
กศว.2.10-1-18 ผลการด าเนินงานโครงการวันรพีร าลึก 
กศว.2.10-1-19 ผลการด าเนินงานกิจกรรมคณะสาสมาธิ 
กศว.2.10-1-20 ผลการด าเนินงานกิจกรรมกราบถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆ ปริณายก 
กศว.2.10-1-21 ผลการด าเนินงานกิจกรรมเรียนรู้ สืบสานการท าขนมไทย (การท าวุ้น) 
กศว.2.10-1-22 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 ปีงบประมาณ 2564 
กศว.2.10-1-23 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564 
กศว.2.10-1-24 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 
กศว.2.10-1-25 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ 2565 
กศว.2.10-1-26 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 ปีงบประมาณ 2565 
กศว.2.10-1-27 รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ, แนวทางแก้ไขและการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริม

ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
กศว.2.10-1-28 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจ าปี 2565 
กศว.2.10-1-29 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษไ์ทย ปี 6 กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมเรียนรู้ สืบสานการท าขนมไทย (การท าวุ้น) 
กศว.2.10-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
กศว.2.10-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคญั 
กศว.2.10-2-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ 

กศว.2.10-2-04 หนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

กศว.2.10-2-05 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

กศว.2.10-2-06 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 

กศว.2.10-2-07 หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กศว.2.10-2-08 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป 

กศว.2.10-2-09 หนังสือขอความอนุเคราะห์ขาตั้งพวงหรีด 

กศว.2.10-2-10 หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป 
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กศว.2.10-2-11 หนังสือการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 

กศว.2.10-2-12 หนังสือการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ฯ, หนังสือขอส่งส าเนาใบอนุโมทนาบัตร และอนุโมทนาบุญ 

กศว.2.10-2-13 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในโครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

กศว.2.10-2-14 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน อพ.สธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กศว.2.10-2-15 หนังสือขอเชิญเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) การด าเนินงานแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  

กศว.2.10-2-16 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 

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

กศว.2.10-3-02 เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th 

กศว.2.10-3-03 Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv 

กศว.2.10-3-04 Youtube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv 

กศว.2.10-3-05 ภาพเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

กศว.2.10-3-06 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

กศว.2.10-3-07 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

กศว.2.10-3-08 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

กศว.2.10-3-09 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

กศว.2.10-3-10 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

กศว.2.10-3-11 ภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ EDUZONES 

กศว.2.10-4-01 หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลวจิัยวัฒนธรรม 9 มทร. 

กศว.2.10-4-02   หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลภูมิปญัญาและวัฒนธรรม 9 มทร. 
กศว.2.10-4-03   หน้าจอเผยแพร่กิจกรรมออนไลน ์
กศว.2.10-4-04   ระบบแบบประเมินออนไลน ์
กศว.2.10-4-05   ลงนามถวายพระพรออนไลน ์
กศว.2.10-4-06   หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูล อพ.สธ. มทร.พระนคร 
กศว.2.10-4-07   หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลพรรณพฤกษา 
กศว.2.10-4-08   ระบบแบบประเมินออนไลน ์
กศว.2.10-5-01 ภาพหน้าจอเผยแพร่องค์ความรู ้
กศว.2.10-6-01 เกียรติบตัรหน่วยงานกิจกรรม 5 ส ดีเด่น  
กศว.2.10-6-02 เกียรติบตัรหน่วยงานด้านการจัดการความรู ้ประเภทระบบสนับสนุน 
กศว.2.10-7-01 ภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตฯุ 

https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
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ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6239  
           (ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม)  

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นายพัศวุฒิ  บริบูรณ์    โทร 0-2665 3777 ต่อ 8185 

   (งานบริหารทั่วไป กองศิลปวัฒนธรรม) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    

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

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนด ประกอบด้วย การ

ควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 
3. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยา ลัยและสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
4. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้น 
5. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการด 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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 

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

 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี,รองอธิการบดี,ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีทั้ง 9 คณะ  
มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี,รองคณบดี,ผู้อ านวยการและหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  (สปภ.2.11-1-2) 
 
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกท่ีก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม 
การก ากับติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

ส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการ
เชื่อมโยงการด 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 บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมกันด าเนินงานประกันคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สปภ.2.11-2-1) ซึ่งมีการ
ด าเนินงานดังนี้  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (สปภ.2.11-2-2) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
(อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/83144029.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/53a11ffb.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/94081432.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/53a11ffb.pdf


ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 94                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี,  
รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือ
สนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564 
(สปภ.2.11-2-3) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ใน
ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

3 .  ก าหนดแผนด า เนิ น ง านด้ า นประกั นคุณภ าพการศึ กษาภาย ใน  ปี ก า รศึ กษ า  2564  
(สปภ.2.11-2-4) 

4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการบันทึกแจ้งเวียนถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ  
(สปภ.2.11-2-5) และการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (สปภ.2.11-2-6) โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 25 64 ในระดับสถาบัน  
รองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานและ
การเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2564  

2) การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพ  มีการด าเนินการดังนี้   

1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดย
หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกัน
คุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา (สปภ.2.11-2-7)   

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.2.11-2-8) มีระบบก ากับติดตามคุณภาพ
ภายใน(IQA-RMUTP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการ
ก ากับติดตามและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง (สปภ.2.11-2-9) 

3. มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ (สป.อว.(สกอ.เดิม)). 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น 

3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
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แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองวิชาการและพัฒนาอาจารย์
และส านักประกันคุณภาพ  

1. ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564
ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับคณะ เพ่ือ
พิจารณา ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 (สปภ.2.11-2-10) 

 2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ 
CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพทุก
ระดับในภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
น ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
3. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

- ส านักประกันคุณภาพน าผลการประเมินคุณภายภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2563 เสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 4.7) (สปภ.2.11-3-1) 

- น าผลการประเมินคุณภายภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอ
เข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่4/2565 เมื่อวันพุธที่ 15 
มิถุนายน 2565  (วาระท่ี 4.15) (สปภ.2.11-3-2) 
4. มีน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้น 

- ส านักประกันคุณภาพน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565  (วาระที่ 4.15) ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) พร้อมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (สปภ.2.11-4-1) 

- ส านักประกันคุณภาพด าเนินการมอบหมายข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปจัดท าแผนการ
พัฒนาและปรับปรุง (สปภ.2.11-4-2)  เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามให้
หน่วยงานส่งผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 ( Improvement Plan) (สปภ.2.11-4-3) ซึ่งผลจากการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น เช่น จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
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ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 จ านวน 16 คน เป็นต้น 
- ส านักประกันคุณภาพด าเนินการรวบรวมผลการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 (Improvement Plan) เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป 

5. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ส านักประกันคุณภาพมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานประกัน ดังนี้ 

- ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA-RMUTP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการก ากับติดตามและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซี่งมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สปภ.2.11-5-1) 

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

- ระบบฐานข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
(สปภ.2.11-5-3) 

- ระบบแจ้ งก าหนดการตรวจประ เมินระดับหลั กสู ตร /คณะ พร้ อมรายชื่ อผู้ ต รวจ  
(สปภ.2.11-5-4) 

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

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 5 4 4 5 5 

 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.11/00320/  

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

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(สปภ.2.11-2-1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ระบบและนโยบายประกันคุณภาพ

http://iqa.rmutp.ac.th/
http://www.cheqa.mhesi.go.th/
https://qa.rmutp.ac.th/
https://sites.google.com/rmutp.ac.th/qa-schedule
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/d949a613-b868-4c78-9c76-006ca21e5a64
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/d949a613-b868-4c78-9c76-006ca21e5a64
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/2.11/00320/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/83144029.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/53a11ffb.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/53a11ffb.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/94081432.pdf
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การศึกษา  
(สปภ.2.11-2-3) เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา2564 
(สปภ.2.11-2-4), 
(สปภ.2.11-2-10) 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

(สปภ.2.11-2-5) บันทึกขอส่งเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
(สปภ.2.11-2-6) รายงานการประชุม เรื่อง คณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565  
(สปภ.2.11-2-7) มติที่ประชุม กบม.ครั้งที่ 8/2565  
(สปภ.2.11-2-8) บันทึกขอให้บันทึกข้อมูลที่รับผิดชอบในระบบ IQA-RMUTP 
(สปภ.2.11-2-9), 
(สปภ.2.11-5-1) 

ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน มทร.พระนคร (IQA-RMUTP) 

(สปภ.2.11-3-1), มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 15/2564 (วาระท่ี 4.7) 
(สปภ.2.11-3-2), 
(สปภ.2.11-4-1) 

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 (วาระท่ี 4.15) 

(สปภ.2.11-4-2) บันทึกการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 
(สปภ.2.11-4-3) บันทึกติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 (Improvement Plan) 
(สปภ.2.11-5-2) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  CHE QA 3 D 
(สปภ.2.11-5-3) ระบบฐานข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
(สปภ.2.11-5-4) ระบบแจ้งก าหนดการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน พร้อมรายชื่อผู้ตรวจ 
(สปภ.2.11-5-5) ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

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 านักประกันคุถณภาพ)

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/94081432.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/7117e989.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/1072f6bc.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/65d85bd3.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/664d93c4.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/04/664d93c4.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/05/73a4e4a5.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/05/39d64649.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/05/91b5f977.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/06/30726f7c.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/05/924b4ce9.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/06/67195f9a.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2022/06/67195f9a.pdf
http://www.cheqa.mhesi.go.th/
https://qa.rmutp.ac.th/
https://qa.rmutp.ac.th/
https://sites.google.com/rmutp.ac.th/qa-schedule
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/d949a613-b868-4c78-9c76-006ca21e5a64


ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 98                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานอธิการบดี เป็นภารกิจส าคัญของ
กองบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนด้านอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง เงินเดือน/ค่าตอบแทน บ าเหน็จความชอบต่างๆ ผลประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการต่างๆ การพัฒนาบุคลากร 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ รวมถึงการเกษียณอายุราชการ ซึ่งการด าเนินงานต้องอาศัยแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร  โดยมีระบบและกลไกในการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มีการก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงทบทวนกระบวนการจัดท าแผน 
เพ่ือให้ภารกิจของส านักงานอธิการบดีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
 1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
 2. มีการจัดท าแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 

3. มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดี 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
5. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

อธิการบดี 
 
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 2564 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลพระนคร โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนครดังค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2214/2559 ลงวั นที่ 2 พฤศจิกายน       

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
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พ.ศ. 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร (กบ. 3.1-1-01) 
 1.2 มีขั้นตอน (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 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามภาระงานที่ 
รับผิดชอบ  
 - รูปแบบที่ 2 การพัฒนาความต้องการของบุคลากร คือ การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ        
ในเรื่องที่ต้องการพัฒนา 
 - รูปแบบที่ 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ คือ การพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ               
ที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยน ามาจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  แบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (แบบที่ 3)  
 - รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้านดิจิทัล คือ เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน ามาใช้ในการ       
  ปฏิบัติงานและตอบสนองการเป็น Digital University (DU) ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดท าแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
มีการด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  ดังนี้ 
 2.1 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. 3.1-2-01)                                   
 โดยกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของ
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี และมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กบ. 3.1-2-02) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (กบ. 3.1-2-03) 
 2.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652.19/2709 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (กบ. 3.1-2-04) 
 โดยกองบริหารงานบุคคลด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของ
หน่วยงานส านักงานอธิการบดี และมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กบ. 3.1-2-05) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (กบ. 3.1-2-06) 
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3. มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี 
 มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  โดยมี
การแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายงานผลการ
ด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรฯ ดังนี้ 
  - 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. 3.1-3-01) 
  - ติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่                 
1 ตุลาคม  2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652.19/2020 ลงวันที่            
2 กันยายน 2564 (กบ. 3.1-3-02) 
  - ติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  6 เดือน (ตั้งแต่วันที่                
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ อว 0652.19/823 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2565 (กบ. 3.1-3-03) 
4. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
 4.1 มีการรายงานผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดไว้ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้าง เสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงานของแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)   
  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน 185 คน จากจ านวน
ทั้งหมด 185 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (กบ.3.1 -4-01)  โดย
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 
(กบ. 3.1-2-06) 
 4.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ดังนี้  
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
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ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดไว้ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้างเสริม
สมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ร้อยละ 95 ผลการด าเนินงานของแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนา จ านวน 184 คน จากจ านวนทั้งหมด 184 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (กบ.3.1-4-02)  โดยจะน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (กบ.3.1-4-03)   
5. มีการทบทวนกระบวนการในการจัดท าแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี 
 มีการทบทวนกระบวนการก ากับติดตามผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ส านักงานอธิการบดี (กบ.3.1-5.01) โดยกองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ ดังนี้  
 1. มีการก ากับติดตามผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล    
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 2 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ ได้แก่ 
 - ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (กบ. 3.1-3-01) 
 - ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (กบ. 3.1-3-
02) 
 - ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (กบ. 3.1-3-03) 
 - ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (กบ.3.1-2-04) 
  2. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดีในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 - ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (กบ. 3.1-5-02) 
 - ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (กบ. 3.1-5-
03) 
 - ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (กบ. 3.1-5-04) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 4 5 5 5 5 
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รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/3.1/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ.3.1-1-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2214/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ.3.1-1-02 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
พระนคร 

กบ.3.1-1-03 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ.3.1-2-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/2876 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอให้จัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ.3.1-2-02 แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ.3.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 
กบ.3.1-2-04 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/2709 ลงวันที่3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอให้

หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

กบ.3.1-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2565 

กบ.3.1-3-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว. 0652.19/714 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอให้
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564) 

กบ.3.1-3-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว. 0652.19/2020 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง ขอให้
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 2564) 

กบ.3.1-3-03 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่ อว. 0652.19/823 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565) 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/3.1/00320/
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 ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6060  
         (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล)  
 ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาววันใหม่  สุกใส    โทร 0-2665-3777 ต่อ 6061 

       (หัวหน้างานพัฒนาบุคคล)   

กบ.3.1-4-01 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กบ.3.1-4-02 รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานส านักงานอธิการบดีที่ได้รับการสร้าง
เสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร                 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  

กบ.3.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 

กบ.3.1-5-01 แนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 3      
การพัฒนาบุคลากร ตัวบ่งชี้ 3.1 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดี 

กบ.3.1-5-02 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 
31 มีนาคม 2564) 

กบ.3.1-5-03 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) 

กบ.3.1-5-04 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 
31 มีนาคม 2565) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ                
ของบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
ส านักงานอธิการบดีมีภารกิจการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การให้บริการต้อง

ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ จึงได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลจากการ
ประเมินไปสู่การพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดความไว้วางใจและการยอมรับของผู้รับบริการ 

สูตรการค านวณ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม เท่ากับ 

 
 

 

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 : 
 

           13.52   =  4.50 
 3  

โดยกองบริหารงานบุคคลด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  เวียนแจ้งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  
เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานส าหรับให้ผู้มารับบริการกรอกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมผลการประเมิน  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือน ามาประมวลผลในภาพรวมของ
ส านักงานอธิการบดี  โดยมีก าหนดการเก็บรวบรวมผลการประเมิน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

ผลรวมของค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน 
 

จ านวนด้าน 

องค์ประกอบที่ 4 ระดับความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานอธิการบดี 
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  -  ครั้งที่ 1  แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  รอบ 6 
เดือนแรก  (มิถุนายน 2564 – พฤศจิกายน 2564)  และเก็บรวมรวมผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เข้ามา
รับบริการในหน่วยงาน  (กบ. 4.1-01) 
  -  ครั้งที่ 2 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
รอบ 6 เดือนหลัง  (ธันวาคม  2564 –  พฤษภาคม 2565)  และเก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจ 
จากผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน  (กบ. 4.1-02) 
  -  จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้บุคลากรที่รับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสังกัดส านักงานอธิการบดีด าเนินการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉพาะหน่วยงานที่รับบริการ
ผ่านเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล และเก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ (กบ. 4.1-03) 
 2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี  เพ่ือพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม
ของส านักงานอธิการบดี  ดังนี้ 
      -  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน 2564 – พฤศจิกายน 2564) จ านวนแบบสอบถาม 
จากผู้ที่เข้ามารับบริการหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 917 ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม   4.58  มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  (กบ. 4.1-04) 

- ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) จ านวนแบบสอบถามจากผู้
ที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน 989 ฉบับ ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และ  
รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) จ านวนแบบสอบถามจากผู้ที่เข้ามารับบริการใน
หน่วยงานส านักอธิการบดี  ซึ่งมาจากจ านวนแบบสอบถามของผู้ที่ประเมินความพึงพอใจโดยการ walk in  
จ านวน 1,906 ฉบับ  จาก Online + QR Code จ านวน 239 ฉบับ รวมเป็น 2,145 ฉบับ  ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี  (กบ. 4.1-05) 
รายละเอียดสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด รอบ 6 เดือนหลัง 
(ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)  และ รอบ 12 เดือน (มิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565)  
โดยมีผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. รอบ 6 เดือนหลัง (1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ประจ าปีการศึกษา 2564   
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.50  ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี   

โดยมีผลสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ฉบับ) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ 
1. ภายในมหาวิทยาลัย 924 93.43 
     สายบริหาร 35 3.54 
     สายวิชาการ 64 6.47 
     สายสนับสนุน 703 71.08 
     นักศึกษา 122 12.34 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 65 6.57 

รวม 989 100 

 

2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4.50 0.63 ดี 
   1.2 สามารถตอบปัญหา/ค าชี้แจง/ให้ค าปรึกษา 4.44 0.71 ดี 
   1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 4.56 0.62 ดีมาก 
   1.4 เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง 4.59 0.62 ดีมาก 
   1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพ  เหมาะสม 4.59 0.58 ดีมาก 

รวม 4.54 0.63 ดีมาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 4.46 0.66 ดี 
   2.2 มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการเอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ 4.46 0.67 ดี 

2.3 มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น 4.43 0.69 ดี 
รวม 4.45 0.67 ดี 

3. ด้านการให้บริการในภาพรวม       
   3.1 ความประทับใจในการให้บริการ 4.50 0.66 ดี 
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ 4.52 0.65 ดีมาก 

รวม 4.51 0.66 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.50 0.65 ดี 
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3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหนว่ยงาน 
หน่วยงาน จ านวน (ฉบับ) ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบด ี 46 4.14 ดี 
2. กองกลาง 238 4.35 ดี 
3. กองคลัง 87 4.36 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 117 4.46 ดี 
5. กองบริหารงานบุคคล 64 4.73 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 140 4.50 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 34 4.79 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 102 4.37 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 110 4.88 ดีมาก 
10. ส านักประกันคุณภาพ 51 4.80 ดีมาก 

รวม 989 4.50 ดี 
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

 

ความถ่ี

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

4. บริการประทับใจมากๆ 1
1

2. ติดตามการรายงานข้อมลูต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นกนัเอง
3. ให้บริการข้อมลูเป็นมติรและเป็นกนัเอง
กองกลาง

2. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการเป็นกนัเอง
3. บุคลากรน่ารักมาก
4. โดยรวมดี

1. บริการดี ย้ิมแย้ม

5. ควรมทีีน่ั่งติดต่องาน
6. เปิดฟติเนสให้หน่อยคับ

ส านักงานอธกิารบดี
1. ให้บริการเป็นกนัเอง

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

7. ค่อนข้างดี
กองคลงั
1. งานเบิกจ่าย 1 ให้ค าปรึกษาดีมาก
กองนโยบายและแผน
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

2. (งานบริหารทัว่ไป) ให้บริการดีค่ะ
3. (งานวิเคราะห์งบประมาณ) ตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
กองบริหารงานบคุคล
1. อธัยาศัยดี ให้บริการดีมาก
2. ให้บริการดีมาก ให้ค าแนะน าดี
กองสือ่สารองค์การ
1. งานส่ือเป็นงานด่านหน้า ควรทีจ่ะได้รับการสนับสนุนอปุกรณ์ทีท่ันสมยั

1. เจ้าหน้าทีเ่อาใจใส่มาก
2. เจ้าหน้าทีพ่ดูจาดี
3. ให้ค าแนะน าดีมาก

5. ดูแลเอาใจใส่ดี

2. ดี
3. บริการดี รวดเร็วมากค่ะ
4. ควรท าบาร์โค้ดทีง่่ายต่อการแสกน
5.เสียงตามสายเบาบ้างดังบ้าง ควรมกีารตรวจสอบเสียงตามสายทุกเช้ากอ่นเร่ิมงาน
6.โดยปกติแล้วจะมกีารสอบถามข้อมลูไปทางไลน์กลุ่มงานและไลน์ส่วนตัวเสียมากกว่า เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วมคีวามคล่องตัวในการติดตามงานที่ดี

กองศิลปวัฒนธรรม
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  2. รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ประจ าปีการศึกษา 2564 ผลการ
ประเมินในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี  ได้ค่าเฉลี่ย 4.50  ผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี  โดยมีผลสรุปในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

   2.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
Walk in Online+QR Code ภาพรวม 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประเภทผู้ใช้บริการ  
1. ภายในมหาวิทยาลัย 1818 95.38 237 99.16 2055 95.80 
     สายบริหาร 50 2.62 5 2.09 55 2.56 
     สายวิชาการ 117 6.14 60 25.10 177 8.25 
     สายสนับสนุน 1500 78.70 172 71.97 1672 77.95 
     นักศึกษา 151 7.92 0 0.00 151 7.04 
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 88 4.62 2 0.84 90 4.20 

รวม 1,906  100 239  100 2,145 100 
 

   2.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี 

 

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเหน็

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

  
ระดับ
ความ
คิดเหน็

ค่าเฉลี่ย
ค่า

เบีย่งเบน
มาตรฐาน

   
ระดับ
ความ
คิดเหน็

1. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ใหบ้รกิาร
   1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในงาน 4.56 0.60 ดีมาก 4.25 0.83 ดี 4.53 0.63 ดีมาก

   1.2 สามารถตอบปญัหา/ค าชี้แจง/ใหค้ าปรึกษา 4.52 0.65 ดีมาก 4.21 0.86 ดี 4.48 0.68 ดี

   1.3 มีความต้ังใจในการปฏบิติัหน้าท่ี 4.60 0.59 ดีมาก 4.27 0.85 ดี 4.56 0.63 ดีมาก

   1.4 เต็มใจใหบ้ริการ มีอธัยาศัยท่ีดีและเปน็กนัเอง 4.63 0.58 ดีมาก 4.28 0.89 ดี 4.59 0.63 ดีมาก

   1.5 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีสุภาพ เหมาะสม 4.62 0.56 ดีมาก 4.34 0.79 ดี 4.59 0.59 ดีมาก

รวม 4.59 0.60 ดีมาก 4.27 0.84 ดี 4.55 0.63 ดีมาก
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

   2.1 มีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีทันสมัย 4.49 0.64 ดี 4.15 0.89 ดี 4.45 0.68 ดี

   2.2 มีแหล่งขอ้มูลบริการ เชน่ บริการเอกสาร 
หรือขอ้มูลบนเว็บไซต์

4.47 0.65 ดี 4.19 0.91 ดี 4.44 0.69 ดี

   2.3 มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เชน่ ท่ีนั่ง เปน็ต้น

4.45 0.71 ดี 4.16 0.94 ดี 4.42 0.74 ดี

รวม 4.47 0.67 ดี 4.17 0.91 ดี 4.44 0.70 ดี
3. ด้านการใหบ้รกิารในภาพรวม
   3.1 ความประทับใจในการใหบ้ริการ 4.57 0.62 ดีมาก 4.21 0.90 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
   3.2 สามารถน าค าตอบ/ขอ้แนะน าไปปรับใช้ 4.56 0.62 ดีมาก 4.24 0.88 ดี 4.52 0.66 ดีมาก

รวม 4.57 0.62 ดีมาก 4.23 0.89 ดี 4.53 0.67 ดีมาก
รวมทัง้สิ้น 4.54 0.63 ดีมาก 4.20 0.90 ดี 4.50 0.67 ดี

ภาพรวม

ความพึงพอใจในการใหบ้รกิารของหน่วยงาน

Walk in Online+QR Code
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  2.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการจ าแนกรายหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

Walk in Online + QR Code ภาพรวม 

จ านวน
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

จ านวน
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

จ านวน
(ฉบับ) 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

1. ส านักงานอธิการบด ี 97 4.20 ด ี 11 4.64 ดีมาก 108 4.24 ดี 

2. กองกลาง 328 4.36 ด ี 30 4.21 ด ี 358 4.34 ดี 
3. กองคลัง 171 4.44 ด ี 63 3.72 ด ี 234 4.25 ดี 
4. กองนโยบายและแผน 230 4.51 ดีมาก 23 4.38 ด ี 253 4.50 ดี 
5. กองบริหารงานบุคคล 204 4.64 ดีมาก 67 4.24 ด ี 271 4.55 ดีมาก 
6. กองพัฒนานักศึกษา 184 4.47 ด ี 17 4.51 ดีมาก 201 4.48 ดี 
7. กองวิเทศสัมพันธ ์ 73 4.68 ดีมาก 6 5.00 ดีมาก 79 4.71 ดีมาก 
8. กองสื่อสารองค์การ 186 4.45 ด ี 8 4.60 ดีมาก 194 4.46 ดี 
9. กองศิลปวัฒนธรรม 332 4.84 ดีมาก 3 4.67 ดีมาก 335 4.83 ดีมาก 
10. ส านักประกันคณุภาพ 101 4.70 ดีมาก 11 4.60 ดีมาก 112 4.69 ดีมาก 

รวม 1,906  4.54 ดีมาก 239  4.20 ดี 2,145 4.50 ดี 
 

2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

 

ความถ่ี
ส านักงานอธิการบดี
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1. ใหบ้ริการเปน็กนัเอง
2. ติดตามการรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเปน็กนัเอง
3. ใหบ้ริการขอ้มูลเปน็มิตรและเปน็กนัเอง

Walk in
กองกลาง

3. หน่วยงานควรเลือกคนท่ีมใีจบริการ หาคนท่ีมคีวามรู้เข้ามาท างานท่ีแกป้ัญหาได้ทันเวลา เพราะบางคร้ังหน่วยงานท่ีเข้ามาปรึกษากไ็มอ่ยากท าผิด แต่ความช านาญ
ยังมไีมม่าก กต้็องปรึกษา หน่วยงานท่ีมคีวามรู้ด้านนั้น ๆ แต่รู้สึกได้ว่า ไมค่่อยจะได้รับค าปรึกษาเท่าท่ีควร รบกวนท่านท่ีเกีย่วข้องดูแลเร่ืองเหล่านี้ด้วย

5. (งานวิเคราะหง์บประมาณ) ตอบขอ้สงสัยได้อย่างชดัเจน

7. โดยรวมดี

9. เปดิฟิตเนสใหห้นอ่ยคับ
8. ควรมีท่ีนั่งติดต่องาน

10. ค่อนขา้งดี

1. ทุกอย่างโดยรวมดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

3. ใหค้ าแนะน าท่ีดีและสอนงานได้ดี เขา้ใจในเนื้องานได้ดีมาก
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเปน็กันเอง
6. บคุลากรนา่รักมาก

1. บคุลากรมีความเต็มใจใหบ้ริการและค าแนะน าเปน็อย่างดี
2. มีความต้ังใจในการใหบ้ริการและพูดจาสุภาพดีมาก

2. สารบรรณกองคลัง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ เปล่ียนแนวคิดเสียใหม่ ใหเ้ปน็ด้วยความเต็มใจ ควรศึกษาการบริการต้องท าอย่างไร
เพราะปจัจุบนัแย่มาก เพราะต้องติดต่อกบัหน่วยงานท่ีไปรับบริการ

Walk in

4. ควรมีความทันสมัยในการท าเอกสารเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัย พ.ศ. 2565

กองคลัง
Walk in
1. งานเบกิจา่ย 1 ใหค้ าปรึกษาดีมาก
Online + QR Code

3. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

5. บุคลากรท่ีดูแลค่ารักษาพยาบาล ปฏิบัติงานไมต่รงเวลา นัดเวลา กม็าไมต่รงเอง ต้องมานั่งรอ สอบถามเร่ืองเงินผู้เกษียน กไ็มไ่ด้รับการอ านวยความสะดวก กใ็ห้ติดต่อ
หน่วยงานบุคคล ฝากหน่วยงานให้ดูแลเร่ืองนี้ หรืออบรมการให้บริการและการนัดหมายให้ตรงเวลา หวังว่าในคร้ังถัดไปจะได้รับการบริการท่ีดีกว่าเดิม
กองนโยบายและแผน
Walk in
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการใหห้น่วยงานปฏบิติังานควรมีการชี้แจงกระบวนการหรือวิธี
ปฏบิติังานใหช้ดัเจน แต่ปจัจุบนัมีหนังสือแจ้งใหส่้งงานแต่ไม่เคยชี้แจงถงึกระบวนการหรือวิธีการปฏบิติัว่าควรท าอย่างไร
2. การใหบ้ริการดี

4. (งานบริหารท่ัวไป) ใหบ้ริการดีค่ะ
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ความถ่ี
ส านักงานอธิการบดี
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1. ใหบ้ริการเปน็กนัเอง
2. ติดตามการรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเปน็กนัเอง
3. ใหบ้ริการขอ้มูลเปน็มิตรและเปน็กนัเอง

Walk in
กองกลาง

3. หน่วยงานควรเลือกคนท่ีมใีจบริการ หาคนท่ีมคีวามรู้เข้ามาท างานท่ีแกป้ัญหาได้ทันเวลา เพราะบางคร้ังหน่วยงานท่ีเข้ามาปรึกษากไ็มอ่ยากท าผิด แต่ความช านาญ
ยังมไีมม่าก กต้็องปรึกษา หน่วยงานท่ีมคีวามรู้ด้านนั้น ๆ แต่รู้สึกได้ว่า ไมค่่อยจะได้รับค าปรึกษาเท่าท่ีควร รบกวนท่านท่ีเกีย่วข้องดูแลเร่ืองเหล่านี้ด้วย

5. (งานวิเคราะหง์บประมาณ) ตอบขอ้สงสัยได้อย่างชดัเจน

7. โดยรวมดี

9. เปดิฟิตเนสใหห้นอ่ยคับ
8. ควรมีท่ีนั่งติดต่องาน

10. ค่อนขา้งดี

1. ทุกอย่างโดยรวมดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

3. ใหค้ าแนะน าท่ีดีและสอนงานได้ดี เขา้ใจในเนื้องานได้ดีมาก
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเปน็กันเอง
6. บคุลากรนา่รักมาก

1. บคุลากรมีความเต็มใจใหบ้ริการและค าแนะน าเปน็อย่างดี
2. มีความต้ังใจในการใหบ้ริการและพูดจาสุภาพดีมาก

2. สารบรรณกองคลัง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ เปล่ียนแนวคิดเสียใหม่ ใหเ้ปน็ด้วยความเต็มใจ ควรศึกษาการบริการต้องท าอย่างไร
เพราะปจัจุบนัแย่มาก เพราะต้องติดต่อกบัหน่วยงานท่ีไปรับบริการ

Walk in

4. ควรมีความทันสมัยในการท าเอกสารเบกิจ่ายใหเ้หมาะสมกบัยุคสมัย พ.ศ. 2565

กองคลัง
Walk in
1. งานเบกิจา่ย 1 ใหค้ าปรึกษาดีมาก
Online + QR Code

3. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) ควรมีการชี้แจงการปฏบิติังานหรือใหค้วามรู้แกห่น่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง มิใชใ่หส้แกนคิวอาร์โค้ด 
แล้วไปศึกษาเอาเอง ท างานส่งใหทั้นเวลาแค่นั้น

5. บุคลากรท่ีดูแลค่ารักษาพยาบาล ปฏิบัติงานไมต่รงเวลา นัดเวลา กม็าไมต่รงเอง ต้องมานั่งรอ สอบถามเร่ืองเงินผู้เกษียน กไ็มไ่ด้รับการอ านวยความสะดวก กใ็ห้ติดต่อ
หน่วยงานบุคคล ฝากหน่วยงานให้ดูแลเร่ืองนี้ หรืออบรมการให้บริการและการนัดหมายให้ตรงเวลา หวังว่าในคร้ังถัดไปจะได้รับการบริการที่ดีกว่าเดิม
กองนโยบายและแผน
Walk in
1. (งานนโยบายและยุทธศาสตร์) การด าเนินงานหรือการใหห้น่วยงานปฏบิติังานควรมีการชี้แจงกระบวนการหรือวิธี
ปฏบิติังานใหช้ดัเจน แต่ปจัจุบนัมีหนังสือแจ้งใหส่้งงานแต่ไม่เคยชี้แจงถงึกระบวนการหรือวิธีการปฏบิติัว่าควรท าอย่างไร
2. การใหบ้ริการดี

4. (งานบริหารท่ัวไป) ใหบ้ริการดีค่ะ
ความถ่ี

1
2. กรอกขอ้มูลเยอะเกนิไป 1

1

4. บริการดีมากๆ 1
5. มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิติังาน สามารถปฏบิติังานได้ดี 1

1
7. อธัยาศัยดี ใหบ้ริการดีมาก 1
8. ใหบ้ริการดีมาก ใหค้ าแนะน าดี 1
Online + QR Code

1
2. หน่วยงานใหบ้ริการดูแลและใหค้วามชว่ยเหลือเอาใจใส่ดีมากค่ะ 1
3. งานพฒันาอาจารย์ไม่ค่อยตอบค าถามเลย 1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

กองบรหิารงานบคุคล
Walk in
1. หน่วยงานเอาใจใส่ผู้ไปติดต่อสอบถาม

3. เอกสารมากเกินและบางเนื้อหาซับซ้อน ซ่ึงเอกสารท่ีแนบไปควรน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ลดการท างานท่ีซ้อนทับกัน เชน่ ขอท่ีอยู่ /ขอเลขบตัร
ประชาชน/เลขทะเบยีนบา้น เปน็ต้น

6. เจ้าหน้าท่ีมีบริการท่ีดีเย่ียม พดูจาสุภาพไพเราะ มีน้ าเสียงในการบริการท่ีประทับใจ โดยรวมการใหบ้ริการดีเย่ียม

1. ไม่เคยแจ้งขอ้มูลอะไรเลย

3. เจา้หนา้ท่ีกองศิลปวัฒนธรรมบริการดี
4. เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่มาก
5. เจา้หนา้ท่ีพูดจาดี
6. ใหค้ าแนะน าดีมาก
7. บริการประทับใจมากๆ
8. ดูแลเอาใจใส่ดี

9. เสียงตามสายเบาบา้งดังบา้ง ควรมีการตรวจสอบเสียงตามสายทุกเชา้ก่อนเร่ิมงาน
10.โดยปกติแล้วจะมีการสอบถามขอ้มูลไปทางไลนก์ลุ่มงานและไลนส่์วนตัวเสียมากกว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมีความคล่องตัวในการติดตามงานท่ีดี

กองศิลปวฒันธรรม
Walk in
1. อยากใหม้ีท่ีนั่งติดต่อเจา้หนา้ท่ีมากกว่านี้
2. เจา้หนา้ท่ีมีน้ าใจ

3. บริการใหข้อ้มูลท่ีถกูต้องและรวดเร็ว
4. บริการดี ย้ิมแย้ม
5. งานส่ือเปน็งานด่านหนา้ ควรท่ีจะได้รับการสนบัสนนุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
6. ดี
7. บริการดี รวดเร็วมากค่ะ
8. ควรท าบาร์โค้ดท่ีง่ายต่อการสแกน

1. ดีแล้วค่ะ
2. บริการดี ย้ิมแย้มแจม่ใส
3. เจา้หนา้ท่ีอัธยาศัยดี ตอบขอ้มูลชดัเจน
กองสื่อสารองค์การ
Walk in
1. อยากใหท้างผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับทุกหนา้ท่ี
2. บคุลากรมีอัธยาสัยดี

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

Walk in
กองพัฒนานักศึกษา
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 4.00 4.58 5 4.50 4 

รายการหลักฐาน : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/4.1/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.1-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ที่ อว 0652.19/2407 ลงวันที่ 

7 ตุลาคม 2564  เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน 2564 - พฤศจิกายน 2564)   

กบ. 4.1-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ที่ อว 0652.19/3466 ลงวันที่ 
21 ธันวาคม 2564  เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม 2565)   

กบ. 4.1-03 หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่ อว 0652.19/351  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

กบ. 4.1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
10 มีนาคม 2565 

 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ :  นายเชาวฤทธิ์  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/2564/4.1/00320/
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ 

ชนิดตัวบ่งชี ้:  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี จะเป็นภาระงานสายสนับสนุนการจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นงานด้านการให้บริการเป็นหลัก คุณภาพการให้บริการที่ดี พิจารณาได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตัวชี้วัดนี้จึงประเมินผลส าเร็จโดยวัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความรวดเร็ว และความเต็มใจ
ในการให้บริการของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี 

ค านิยาม    1. เรื่องร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ในเรื่องเก่ียวกับการละเลยหรือล่าช้าในการให้บริการ หรือพฤติกรรมการไม่เต็มใจในการให้บริการไม่ว่า
จะเป็นการแสดงออกด้านค าพูด สีหน้า ท่าทาง หรือกิริยา 
 2. ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนการให้บริการที่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กล่อง
รบัเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนทางระบบสารบรรณ 

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
ร้องเรียนในชั้นต้น ได้มีหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบแล้ว และได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนรวม 4 
ช่องทาง ได้แก่  

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

 4. หนังสือทางระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย  ได้มีหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบแล้ว  (กบ. 4.2-01) 
           ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน  2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  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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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(เรื่อง) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย ไม่เกิน 4 เรื่อง 0 5 0 5 

 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/4.2/00320/  

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

เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 4.2-02 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 25 มิถุนายน 

2564  เรื่อง รายงานการร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กบ. 4.2-03 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 

2564  เรื่อง รายงานการร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กบ. 4.2-04 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 26 สิงหาคม 

2564 เรื่อง รายงานการร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 23 กันยายน 
2564  เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

กบ. 4.2-05 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 4 ตุลาคม 
2564  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ (ระบบ HRM) และทาง
โทรศัพท์ 

กบ. 4.2-06 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2564  เรื่อง ขอส่งข้อมูลการร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (เพ่ิมเติม)  
รายนายวรโชติ ยังเหลือ)  

กบ. 4.2-07 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 เรื่อง การร้องเรียนกล่าวอ้างว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
และ หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ - ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง การร้องเรียนในระบบริหารทรัพยากรบุคคลว่าอาจารย์ไม่ให้เข้าห้องเรียนออนไลน์ 

กบ. 4.2-08 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 7 มกราคม 
2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ (ระบบ HRM) และทาง
โทรศัพท์  

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/4.2/00320/
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 4.2-09 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  
กบ. 4.2-10 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 7 มีนาคม 

2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์   
กบ. 4.2-11 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 8 เมษายน 

2565  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์  
กบ. 4.2-12 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 

2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์ 
กบ. 4.2-13 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/- ลงวันที่ 6 มิถุนายน 

2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์ 
 
 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางสาวอรทัย  หอมแก้ว  โทร 0-2665 3777 ต่อ 6066 

    (หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล) 



ส่วนท่ี 3 การประเมินตนเอง                                       3 - 115                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือจ านวนรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  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 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
 กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการยอมรับโดยได้รับรางวัลจาหน่วยงานภายนอก จ านวน 2 รางวัล ดังนี้ 

1.รางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจ าปี 2565 และรับโล่เกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ

รณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจ าปี 2563-2565 

2.นายอธิรัตน์ วงศ์ค าผุย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลง
ลูกทุ่ง (ประเภทชาย) และนางสาวสุนทรี สุขล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว (ประเภทหญิง) กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้ง
ที่ 12 ซึ่งทาง มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็น
ทางการในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา และ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 กองวิเทศสัมพันธ์ มีหน่วยงานภายนอกขอเข้าศึกษาดูงาน จ านวน 2 หน่วยงาน ดังนี้  

1.โรงเรียนโพธิสารพิทยากรขอส่งนักเรียนเข้าฝึกงานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานสื่อสารระหว่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 

2.บริษัท ทีซี เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด เจรจาความร่วมมือพร้อมทั้งศึกษาดูงานกองวิเทศสัมพันธ์ในวันที่ 28 
เมษายน 2565 
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 กองศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชมเชย หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประเภทระบบสนับสนุน 
ประจ าปี 2563 รับรางวัล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยงาน/

รางวัล) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 มี.ค.65) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.64 -31 พ.ค.65) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 3 4 4 6 5 

 

รายการหลักฐาน  : ดูหลักฐานได้จากลิงค์ http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2564/4.3/00320/  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สอ.4.3-1 หลักฐานการได้รับรางวัล 2 รางวัลของกองพัฒนานักศึกษา 
สอ.4.3-2 หลักฐานการเข้าศึกษาดูงานจากภายนอก 2 หน่วยงานของกองวิเทศสัมพันธ์ 
สอ.4.3-3 หลักฐานการได้รับรางวัล 1 รางวัลของกองศิลปวัฒนธรรม 

 
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/2564/4.3/00320/
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
ส่วนที่ 4 

 

 
สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินของ ส านักงานอธิการบดี 
 
 

 
         ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ย   
          รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานอธิการบดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี  

ปีการศึกษา 2564 โดยรวม 
(4 องค์ประกอบ) 
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งช้ี 
 

 
ตารางที่  4 – 1 (ข)   สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานอธิการบดี มทร.พระนคร  

จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี้แต่ละตัวบ่งชี้ใช้คะแนนอิงเกณฑ์เต็ม 5 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สอ. มทร.พระนคร ผลการประเมิน* หมายเหตุ 

I P O 

รวม 

      ≤1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน                           
        1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
        2.51-3.50  ระดับพอใช ้
        3.51-4.50  ระดับด ี           
        4.51-5.00  ระดับดมีาก 

 ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต /
ผลลัพธ ์

1.  ระบบการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  5.00  5.00 ดีมาก   
2.  การปฏบิัติตามพันธกิจหลักของส านักงาน
อธิการบด ี

 4.89 4.50 4.82 ดีมาก  

3.  การพัฒนาบุคลากร  5.00 5.00 5.00 ดีมาก  
4.  ระดับความส าเร็จในการให้บรกิารของ
ส านักงานอธิการบด ี

  5.00 5.00 ดีมาก 
 

เฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ  4.91 4.80 4.88   
ผลการประเมิน  ดีมาก ดมีาก ดีมาก   

  

องค์ประกอบที่ 
จ ำนวน/ ตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี มทร พระนคร 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ระบบการบรหิารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 1    (1.1) - 1 

2.  การปฏบิัติตามพันธกิจหลักของ
ส านักงานอธิการบด ี

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

2    (2.2, 2.4) 11 

3.  การพัฒนาบุคลากร - 1    (3.1) - 1 

4.  ระดับความส าเร็จในการให้บรกิารของ
ส านักงานอธิการบด ี

- - 3    (4.1, 4.2, 
4.3) 

3 

รวม 0 11 5 16 



ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง                   4 - 2                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางท่ี 4-2 ตารางค านวณผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีและค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 



ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง                   4 - 4                                 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี  

 

  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2564 
โดยรวม (4 องค์ประกอบ) 
ในรอบปีการศึกษา  2564 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง  4  องค์ประกอบตามมาตรฐาน 
ของส านักงานอธิการบดี  มีดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  1  เท่ากับ  5.00  อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
  - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่  2 เท่ากับ  4.82 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 

1. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา (ตวับ่งชี้ที่2.6) 

2. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ที่สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  (ตัวบ่งชี้ที่2.9) 

  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย และถูกต้อง  (ตัวบ่งชี้ที่2.6) 

2. เพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูลด้านงานสวัสดิการและงานบริการนักศึกษา  (ตัวบ่งชี้ที่2.6) 
3. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากขึ้น  

เช่น การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน 
เป็นต้น (ตัวบ่งชี้ที่2.9) 
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ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 

องค์ประกอบที่ 3 : บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 
  ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 3  เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 ตามเกณฑ์ ส านักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยรวมขององค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 

จุดเด่น 
 - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
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ส่วนที ่5 
  
 

ภาคผนวก 
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  SAR ปีการศึกษา 2564 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
องค์ประกอบที่  ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามตามพันธกิจของส านักงาน
อธิการบดี 

สอ., กก., กค., กนผ., 
กบ. 

2. การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลักของส านักงาน
อธิการบดี 
 

2.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล กก. 
2.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University กก. 
2.3 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กค. 
2.4 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
กบ. 

2.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

กนผ. 

2.6 การบริการนักศึกษา กพศ. 
2.7 กิจกรรมนักศึกษา กพศ. 
2.8 ระดับความส าเร็จในงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กวส. 
2.9 ระดับความส าเร็จตามพันธกิจของกองสื่อสารองค์การ กสอ. 
2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กศว. 
2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สปภ. 

3. การพัฒนาบุคลากร 3.1 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดี 

กบ. 

4. ระดับความส าเร็จใน
การให้บริการของ
ส านักงานอธิการบดี 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนการให้บริการ กบ. 
4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือรางวัลที่ได้รับ

การยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
สอ. 

รวมจ านวน 16 ตัวบ่งชี้ 
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