Ê‹Ç¹·Õè 3
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§µÒÁÍ§¤»ÃÐ¡Íº
µÑÇº‹§ªÕéÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐà¡³±»ÃÐàÁÔ¹
¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¾ÃÐ¹¤Ã
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2552

à¡³±ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

: 4 Í§¤»ÃÐ¡Íº 18 µÑÇº‹§ªÕé

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§µÒÁÍ§¤»ÃÐ¡Íº
áÅÐµÑÇº‹§ªÕé¤Ø³ÀÒ¾µÒÁà¡³±¢Í§
ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2552

สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ และคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน
ตามเกณฑมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2552
จํานวน
คา
ผูกํากับดูแล
องคประกอบที่ ตัว น้ําหนัก
มทร.พระนคร
บงชี้ (รอยละ)
1
4
15
รอง อรม.ดานวางแผนฯ
7
12
65
รอง อรม.ดานบริหารฯ/
ดานวิชาการฯ/ดานเทคโนโลยีฯ/ดานวางแผนฯ
8
1
10
รอง อรม.ดานการคลังฯ/ดานวางแผนฯ
/ดานบริหารฯ/ดานวิชาการฯ/ดานเทคโนโลยีฯ
9
2
10
รอง อรม.ดานวางแผนฯ
รวม
19
100

: SAR ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

56

สวท.
ผอ.สวท.
ผอ.สวท.
ผอ.สวท.
ผอ.สวท.

เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 3 - 1ก แสดงจํานวนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนครจําแนกตามประเภทของตัวบงชี้
องคประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ

จํานวน/ ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สวท. มทร.พระนคร
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต

รวม

-

2 (1.1 , 1.3)

2 (1.2,1.4)

4

7. การบริหารและการจัดการ

1 (7.5)

4 (7.2,7.3,7.4,7.8)

7 (7.6,7.9,7.12,7.13,7.14,7.15,7.16)

12

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1 (8.7)
2

1 (9.1)
7

1 (9.3)
10

1
2
19

รวม

ตารางที่ 3 - 1ข สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้
แตละตัวบงชี้ใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3
องคประกอบที่

ปจจัยนําเขา

1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ

คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน มทร. พระนคร
กระบวนการ
ผลผลิต

รวม

6

6

12

2. การเรียนการสอน

-

-

-

-

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-

-

-

-

4. การวิจัยสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

-

-

-

-

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม

-

-

-

-

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

-

7. การบริหารและการจัดการ

3

12

18.4

33.40

8. การเงินและงบประมาณ

3

-

-

3

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

3

3

6

10. สถานศึกษา 3 ดี(3D)ตามนโยบายรัฐบาล

6

21

27.4

54.4

รวม

: SAR ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้และคาเฉลี่ยรายมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2552
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษา
2551

มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

เปา
หมาย

ผล

คะแนนที่ไดปการศึกษา 2552

ปการศึกษา 2552
เปา
หมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผล

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 6
7
6
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด ระดับ ระดับ ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1)
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
รอยละ รอยละ รอยละ
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
85
75.76
85
(สกอ. 1.2)
1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยง
4
4
4
กับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3)
ระดับ ระดับ ระดับ
-

3.75



3

ดีมาก

3.75



3

ดีมาก

คา
น้ําหนัก

 = บรรลุ

ผลการ
ประเมิน

12

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน

1.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก การบรรลุเปาหมายที่
สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัวที่
3, 3.1-3.4)(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 3, 3.1-3.4)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 1

x = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ
สกอ.
(1,2,3)

บรรลุ
เปาหมาย

-

3
ระดับ

-

-

6
ระดับ

12

12

รอยละ
100

-

-

5
ระดับ

3.75



3**

ดีมาก

-

-

5 ระดับ

1.5



3*

ดีมาก

3

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

65
5



3

ดีมาก

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. 7.2)

3
ขอ

4

3
ขอ

-

-

5
ขอ

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
(ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2)
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
(ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5)

4
ขอ

5

4
ขอ

-

-

5
ขอ

5



3

ดีมาก

5
ขอ

5

5
ขอ

-

-

5
ขอ

5



3

ดีมาก

3
ขอ

6

3
ขอ

-

-

5
ขอ

10



3

ดีมาก

* ผล ก.พ.ร.ป งปม. 52

**ผล สมศ. รอบ 2 ป 50

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
≤1.50

: SAR ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พอใช
1.51-2.00

ดี
2.01-2.50

ดีมาก
2.51-3.00
เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดําเนินงานฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตอ)
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษา
2551

มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

เปา
หมาย

ผล

คะแนนที่ไดปการศึกษา 2552
คา
น้ําหนัก

ปการศึกษา 2552
เปา
หมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผล

บรรลุ
เปาหมาย

 = บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ
สกอ.
(1,2,3)

ผลการ
ประเมิน

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
(สกอ. 7.6)(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 13)
(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 13)
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหรการศึ
า กษา(สกอ. 7.8)

3
ขอ

5

3
ขอ

-

-

1
ขอ

4



1

4
ขอ

5

4
ขอ

-

-

5
ขอ

4



3

ดีมาก

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สกอ. 7.9)
7.12 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู หรือ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ. 5.11)
7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 15) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 15)
7.14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษาบุคลากร
หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 14)(ก.พ.ร.53
ตัวที่ 14.1,14.2)
7.15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 5)
(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 5)
7.16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 18)(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 18)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 7

8
ขอ

8

8
ขอ

-

-

8
ขอ

4



3

ดีมาก

รอย
ละ

83.89
26

รอย
ละ
70

555

520

93.69

8



3

ดีมาก

รอย 88.16
3
ละ
64 ระดับ
80
ก.พ.ร ก.พ.ร ก.พ.ร
4
5
4
ระดับ
ระดับ

-

-

5
ระดับ

8



3*

ดีมาก

-

-

5
ระดับ

10



3*

ดีมาก

ก.พ.ร ก.พ.ร ก.พ.ร
4
5
3
ระดับ
ระดับ
3
ก.พ.ร
3
ระดับ
5
ระดับ

-

-

4
ระดับ

1



2.40*

ดี

-

-

5
ระดับ

1



3*

ดีมาก

2.78

ดีมาก

* ผล ก.พ.ร.ป งปม. 52

70

**ผล สมศ. รอบ 2 ป 50

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
≤1.50

: SAR ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พอใช
1.51-2.00

ดี
2.01-2.50

ยังไมได
คุณภาพ

ดีมาก
2.51-3.00

เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 3 - 2 สรุปผลการดําเนินงานฯ : เกณฑมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตอ)
ปการศึกษา
2551

มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

เปา
หมาย

ผล

ผลการดําเนินการ

คะแนนที่ไดปการศึกษา 2552

ปการศึกษา 2552
เปา
หมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผล

= บรรลุ

x = ไมบรรลุ

7,824.62

92,718,645.38

4,000
บาท/
คน

11,849.60

8554.96:1

4,000
บาท

10



เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 8

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1)
(สมศ. 7.1)
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.3
) (สมศ. 7.2)
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 7.1)(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 7.1)

ผลการ
ประเมิน

5
ขอ

7
ขอ

5
ขอ

-

-

5
ขอ

4
ขอ

5
ขอ

4
ขอ

-

-

5
ขอ

**ผล สมศ. รอบ 2 ป 50

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
≤1.50

: SAR ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พอใช
1.51-2.00

3

ดีมาก



3

ดีมาก

5



3

ดีมาก

3

ดีมาก

2.86

ดีมาก

100

เฉลี่ยคะแนนรวมองคประกอบ/มาตรฐาน

ดีมาก

3**

6
5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 9

* ผล ก.พ.ร.ป งปม. 52

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ
สกอ.
(1,2,3)

11

8. การเงินและงบประมาณ
8.7 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES) (บาทตอคน)(สมศ. 6.9)

คา
น้ําหนัก

บรรลุ
เปาหมาย


ดี
2.01-2.50

ดีมาก
2.51-3.00

เกณฑ สกอ.

สวนที่ 3 – 2

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงชีแ
้ ละเกณฑ สกอ.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปการศึกษา 2552

มาตรฐานและจํานวนตัวบงชีค
้ ณ
ุ ภาพตามเกณฑ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.)
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2552
องคประกอบที่
(มทร.พ.),(สกอ.)
1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
7 – การบริหารและการจัดการ
8 – การเงินและงบประมาณ
9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

จํานวนตัวบงชี้
สวท.
4
12
1
2
19

สกอ.
2
7
2
11

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1.มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
 2.มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
 3.มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน
 4.มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
 5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบัน/กรรมการคณะ
 6.มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
 7.มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2551 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน สํานักมียุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท.
1.1-1-01) ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (สวท. 1.1-1-02) ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิสัยทัศน พันธกิจ (สวท. 1.1-1-03) ผังยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 1.1-1-04)
2. มี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ แผนการดํ า เนิ น งานและแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ให ส อดคล อ งกั น และกั น และ
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร และ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ มทร.พระนคร (สวท. 1.1-2-05) บันทึกขอความขอสงแผนการปฏิบัติราชการประจําป 2552 (สวท.
1.1-2-06) คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สวท. 1.1-207) บันทึกขอความขอสงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สวท. 1.1-2-08) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร (สวท. 1.1-2-09) ความสัม พั นธ ข องยุท ธศาสตร แ ละภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย (สวท. 1.1-2-10) สรุ ป
ยุทธศาสตรของแผนงาน (สวท. 1.1-2-11) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554 (สวท. 1.1-2-12)
3. มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ข องการดํ า เนิ น งาน และกํ า หนดเป า หมายของแต ล ะตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงาน การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงชี้เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร (สวท. 1.1-3-13) ตัวบงชี้เปาหมายตาม
พันธกิจและยุทธศาสตรของ สวท. (สวท. 1.1-3-14) ผลการประเมินตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร (สวท. 1.1-3-15)
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (สวท. 1.1-4-16) รายงาน
การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552 (สวท. 1.1-4-17)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบัน/กรรมการคณะ มีบันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน เสนออธิการบดี (สวท.
1.1-5-18) บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน (ติดตามงาน) (สวท. 1.1-5-19) รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2552 (6 เดือน) (สวท. 1.1-5-20) บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (ติดตามงาน) (สวท. 1.1-5-21) บันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน
เสนออธิการบดี (สวท. 1.1-5-22) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปการศึกษา 2552 (12 เดือน) (สวท. 1.1-5-23)
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเสนอสภา มทร.พระนคร (สวท. 1.1-5-24)
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ สวท.นําเสนอความสอดคลอ ง
ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แกที่ประชุมมหาวิทยาลัย
(สวท. 1.1-6-25) ผังยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 1.1-6-26) สรุปยุทธศาสตรของแผนงาน ที่มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550-2554 (สวท. 1.1-6-27) รายงานการวิเคราะห
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และสภาพการณปจจุบัน แนวโนมในอนาคต (สวท. 1.1-6-28)
7. การนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. ปการศึกษา 2551 (สวท. 1.1-7-29) แผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงการดําเนินงาน
ป 2552 (สวท. 1.1-7-30) แผนงบประมาณตามยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT (แผนเดิม ป 2549) (สวท. 1.1-7-31) แผนการ
ปฎิบัติราชการป 2552 (แผนใหมหลังปรับ) (สวท. 1.1-7-32)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ระดับ)
(ระดับ)
การประเมิน
6
7
3

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สวท. 1.1-1-01 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวท. 1.1-1-02 ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวท. 1.1-1-03 ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน พันธกิจ
สวท. 1.1-1-04 ผังยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 1.1-2-05 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ มทร.พระนคร
สวท. 1.1-2-06 บันทึกขอความขอสงแผนการปฏิบัติราชการประจําป 2552
สวท. 1.1-2-07 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
สวท. 1.1-2-08 บันทึกขอความขอสงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวท. 1.1-2-09 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร
สวท. 1.1-2-10 ความสัมพันธของยุทธศาสตรและภารกิจของมหาวิทยาลัย
สวท. 1.1-2-11 สรุปยุทธศาสตรของแผนงาน
สวท. 1.1-2-12 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

สวท. 1.1-3-13
สวท. 1.1-3-14
สวท. 1.1-3-15
สวท. 1.1-4-16
สวท. 1.1-4-17
สวท. 1.1-5-18
สวท. 1.1-5-19
สวท. 1.1-5-20
สวท. 1.1-5-21
สวท. 1.1-5-22
สวท. 1.1-5-23
สวท. 1.1-5-24
สวท. 1.1-6-25
สวท. 1.1-6-26
สวท. 1.1-6-27
สวท. 1.1-6-28
สวท. 1.1-7-29
สวท. 1.1-7-30
สวท. 1.1-7-31
สวท. 1.1-7-32

การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงชี้เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร
ตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ สวท.
ผลการประเมินตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
รายงานการดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552
บันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน เสนออธิการบดี
บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน (ติดตามงาน)
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2552 (6 เดือน)
บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (ติดตามงาน)
บันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน เสนออธิการบดี
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปการศึกษา 2552 (12 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั้งที่ 1/2553
ความสอดคลองยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ผังยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปยุทธศาสตรของแผนงาน ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2550-2554
รายงานการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และสภาพการณปจจุบัน แนวโนม
ในอนาคต
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. ปการศึกษา 2551
แผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงการดําเนินงาน ป 2552
แผนงบประมาณตามยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT (แผนเดิม ป 2549)
แผนการปฎิบัติราชการป 2552 (แผนใหมหลังปรับ)

จุดแข็ง
มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(พ.ศ. 2550 – 2554)
 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)


จุดที่ตองพัฒนา
 การปรับแผนเนื่องจากการไมไดรับงบประมาณตามแผนที่กําหนด
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แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ป 2553
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
แผนสงเสริม
- ผอ.สวท.
- ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 –
2554)
- ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ป 2553

แผนพัฒนา
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-library)
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ผูกํากับตัวบงชี้

: ผูชวยศาสตารจารย นิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0-2280-7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
(นักวิชาการศึกษา 8 ตําแหนงชํานาญการ)

โทร 0-2282-9009 ตอ 6764

:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
สูตรคํานวณ :
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่บรรลุเปาหมาย x 100
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งหมด
รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

=

13

13

X 100 = 100

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89

คะแนน 3
บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
มีผลการประเมินตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร (สวท. 1.2-2-01) มีแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 (สวท. 1.2-2-02) สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552 (สวท.
1.2-2-03) รายงานผลการดําเนินงานป 2549-2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท. 1.2-2-04) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สวท. 1.2-2-05)
การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงชี้เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร (สวท. 1.2-2-06) แผนผังการดําเนินการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสงบุคคล (สวท. 1.2-2-07) การทํา Scorecard การถายทอดตัวชี้วัดเปาหมายสูระดับบุคคล
(สวท. 1.2-2-08) รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2552 (สวท. 1.2-2-09) รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนตุลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 (สวท. 1.2-2-10)
ตารางที่ 1.2.1 แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2552
รายการ
หนวย
ตัวตั้ง จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
ตัว
ตัวหาร

จํานวน
13

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

ตัว

13

รอ ยละจํ า นวนตั ว บง ชี้ข องแผนปฏิ บั ติง านประจํา ปง บประมาณที่ บ รรลุ
เปาหมาย
เปาหมาย รอ ยละของการบรรลุ เปา หมายตามตัว บงชี้ ข องแผนปฏิบั ติง านประจํา ป
งบประมาณที่บรรลุเปาหมาย

รอยละ

100

รอยละ

100

ผล

:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(รอยละ)
(รอยละ)
การประเมิน
85
100
3

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สวท. 1.2-2-01
สวท. 1.2-2-02
สวท. 1.2-2-03
สวท. 1.2-2-04
สวท. 1.2-2-05
สวท. 1.2-2-06
สวท. 1.2-2-07
สวท. 1.2-2-08
สวท. 1.2-2-09
สวท. 1.2-2-10

ผลการประเมินตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552
รายงานผลการดําเนินงานป 2549-2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงชี้เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร
แผนผังการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสงบุคคล
การทํา Scorecard การถายทอดตัวชี้วัดเปาหมายสูระดับบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2552
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553
ตารางสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ ประจําปงบประมาณ 2552

แผน
ผล
P
A
P
A
อุปกรณการเรียนการสอนทางไกลผานระบบเครือขาย
P
A
ชุดคอมพิวเตอรสาธารณะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน P
ในระดับอุดมศึกษา
A
จัดทําเว็บ Portal ความรวมมือเหมือน
P
(e-Collaboration) ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยภายนอก
A
การพัฒนาระบบงาน ERP,BPM และ HRM เพื่อเพิ่ม
P
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
A
ครุภัณฑโครงการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี
P
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู (e-training)
A
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
P
- ปรับปรุงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงหองมีเดีย เซ็นเตอร

ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการพัฒนาระบบบริการเรียนรูดวยตนเอง
(เชาเครื่องคอมพิวเตอร)
2 พัฒนาศูนยสารสนเทศมหาวิทยาลัย
3
4
5
6
7
8

เปาหมาย
ปริมาณ
720 เครื่อง
720 เครื่อง
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ

งบประมาณ
แผนดิน
7,000,000.00
6,949,427.20
3,000,000
2,945,000
2,373,000
2,320,830
3,000,000
2,994,900
1,000,000
999,380
5,000,000
5,000,000
880,000
876,672.40

การบรรลุ
เปาหมาย

1 รายการ
1 รายการ

8,293,000
1,107,000

บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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9

10
11

12
13

ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
- ปรับปรุงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงหองมีเดีย เซ็นเตอร
โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
ฝกอบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร 7 หลักสูตร
ศึกษาตอ : ระดับปริญญาโท/เอก
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-Library)
ดูงานฝกอบรม 4 หลักสูตร
จัดซื้อ e-book

P

1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ

8,293,000
950,086
456,600

A

1 รายการ

447,260

P
A
P
A

15 คน
103 คน
5 คน
4 คน

700,000.00
695,200.00
1,066,000
888,000

P
A
P
A

15 คน
170 คน
1 ระบบ
1 ระบบ

500,000
461,215.14
4,000,000
3,994,944

A

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

จุดแข็ง
มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(พ.ศ. 2550 – 2554)
จุดที่ตองพัฒนา
 การปรับแผนเนื่องจากการไมไดรับงบประมาณตามแผนที่กําหนด


แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
แผนสงเสริม
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
ป 2553
- รอง ผอ.สวท.
- ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 –
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554)
- นางสายธาร สุเมธอธิคม
- ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
แผนพัฒนา
ป 2553
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-library)
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ผูกํากับตัวบงชี้

: นายนพชัย ทิพยไกรลาศ
โทร 0-2280-7919
(รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นางสายธาร สุเมธอธิคม
(นักวิชาการโสตทัศศึกษา)

โทร 0-2282-9009 ตอ 6760
:
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ตัวบงชี้ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
 2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
 3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (สวท. 7.2-1-01) มีขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ. 2548 (สวท. 7.2-1-02) มีผลการสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.2-1-03) มีคําสงแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.21-04) มีคําสงแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.2-1-05)
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร สวท. (สวท. 7.2-2-06) ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฎิบัติ (สวท. 7.2-2-07) ระบบ
บริการฐานขอมูลสารสนเทศ Data Center (สวท. 7.2-2-08) รายงานผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2552
(สวท. 7.2-2-09) ผลคะแนน กพร. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
การเงิน และการมีงานทําขอ'บัณฑิต ป 2552 (สวท. 7.2-2-10) ระบบรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน (สวท. 7.2-2-11)
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ (สวท. 7.2-2-12) คูมือปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.2-2-13)
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน ดังมี
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปของผูอํานวยการสํานักประจําป 2552 (สวท. 7.2-3-14) หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร (สวท. 7.2-3-15) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก
(สวท. 7.2-3-16) สรุปผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบริหารสูงสุดของสํานัก (สวท. 7.2-3-17) รายงานสรุปผลการประเมิน
ศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานัก (สวท. 7.2-3-18) รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร
ตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป (สวท. 7.2-3-19) รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.2-3-20) รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

บริหาร (สวท. 7.2-3-21) แบบประเมินความความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร (สวท. 7.2-3-22) รายงานผลความพึง
พอใจในการปฎิ บั ติง านของบุค ลากร (สวท. 7.2-3-23) แบบประเมิ นผูอํ านวยการสํานัก (สวท. 7.2-3-24) การบริ ห ารงาน
ทรัพยากรบุคคล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.2-3-25)
4. มี การจั ดทํา แผนและกลไกการพัฒนาศัก ยภาพของผูบ ริห ารตามผลการประเมิน และดําเนิ น การตามแผนอย า ง
ครบถวน แผนพัฒนาศั กยภาพผูบ ริหาร สวท. ป 2552 (สวท. 7.2-4-26) โครงการพัฒนาผู บ ริ ห ารและเตรี ย มผู บ ริห ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย ป 2552 (สวท. 7.2-4-27) โครงการอบรมและศึ ก ษาดู ง านด า นการบริ ห ารและการบริ ก ารงานวิ ท ยบริ ก าร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (สวท. 7.2-4-28) บันทึกขอความเรื่องการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ (นบช.) รุนที่ 13 (สวท. 7.2-4-29) บันทึกขอความเรื่องการบันทึกประวัติการผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
อุ ด มศึ ก ษาระดั บ กลาง นั ก บริ ห ารสายสนั บ สนุ น และช ว ยวิ ช าการ (นบช.) รุ น 1 (สวท. 7.2-4-30) โครงการฝ ก อบรมนั ก
บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (นบช.) รุน 1 (สวท. 7.2-4-31) บันทึกขอความเรื่องขอแจงกําหนดการอบรมสัมมนาโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สวท. 7.2-4-32) โครงการฝกอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลาง (สวท. 7.2-4-33) บันทึก
ขอความเรื่องตอบรับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. รุนที่ 9 (สวท. 7.2-4-34) รายงานผลการดําเนินงาน
การพัฒนาผูบริหารและเตรียม ผูบริหารของมหาวิทยาลัย (สวท. 7.2-4-35) สรุปการฝกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน ของ
ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.2-4-36)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
3
4
3
รายการหลักฐาน
สวท. 7.2-1-01
สวท. 7.2-1-02
สวท. 7.2-1-03
สวท. 7.2-1-04
สวท. 7.2-1-05
สวท. 7.2-2-06
สวท. 7.2-2-07
สวท. 7.2-2-08
สวท. 7.2-2-09
สวท. 7.2-2-10
สวท. 7.2-2-11
สวท. 7.2-2-12
สวท. 7.2-2-13
สวท. 7.2-3-14
สวท. 7.2 -3-15
สวท. 7.2-3-16
สวท. 7.2-3-17

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

(ใสรหัสเอกสาร)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ พ.ศ. 2548
ผลการสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร สวท.
ตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฎิบัติ
ระบบบริการฐานขอมูลสารสนเทศ Data Center
รายงานผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2552
ผลคะแนน กพร. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตร การเงิน และการมีงานทําขอ'บัณฑิต ป 2552
ระบบรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ
คูมือปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปของผูอํานวยการสํานักประจําป 2552
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก
รายงานผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการสํานัก
:

SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

สวท. 7.2-3-18
สวท. 7.2-3-19
สวท. 7.2-3-20
สวท. 7.2-3-21
สวท. 7.2-3-22
สวท. 7.2-3-23
สวท. 7.2-3-24
สวท. 7.2-3-25
สวท. 7.2-4-26
สวท. 7.2-4-27
สวท. 7.2-4-28
สวท. 7.2-4-29
สวท. 7.2-4-30

รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานัก
รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป
รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผูบริหาร ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหาร
แบบประเมินความความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร
รายงานผลความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร
แบบประเมินผูอํานวยการสํานัก
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สวท. ป 2552
โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ป 2552
โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
บันทึกขอความเรื่องการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบช.)
รุนที่ 13
บันทึกขอความเรื่องการบันทึกประวัติการผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับกลาง นักบริหารสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบช.) รุน 1
โครงการฝกอบรมนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (นบช.) รุน 1
บันทึกขอความเรื่องขอแจงกําหนดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
โครงการฝกอบรมการพัฒนานักบริหารระดับกลาง
บันทึกขอความเรื่องตอบรับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. รุนที่ 9
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหารของมหาวิทยาลัย
สรุปการฝกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานของผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท. 7.2-4-31
สวท. 7.2-4-32
สวท. 7.2-4-33
สวท. 7.2-4-34
สวท. 7.2-4-35
สวท. 7.2-4-36
จุดแข็ง
 ผูบริหารมีความเปนผูนําแตคงความสัมพันธอันดีกับบุคลากร
จุดที่ตองพัฒนา
 ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ป 2553
- คณะกรรมการสํานัก
แผนสงเสริม
- ผอ.สวท.
-สรางระบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
แผนพัฒนา
-จัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานใหกับผูบริหาร
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

ป 2553

: ผูชวยศาสตารจารยนิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0- 2280 - 7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
โทร 0- 2282- 9009 ตอ 6764
(นักวิชาการศึกษา 8 ตําแหนงชํานาญการ)

:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (สมศ. 5.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1.มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ
 2.มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50
 3.มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
 4.มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
 5.มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มี ก ารทบทวนและจัดทํ าแผนการจัด การความรู เพื่อ มุ งสู อ งค กรแหง การเรีย นรูแ ละประชาสัม พันธ เผยแพร ใ ห
ประชาคมของสถาบันรับทราบ ดังมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความรูในองคกร มทร.พ
ระนคร ป 2552 (สวท. 7.3 -1- 01) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูในองคกร (KM) ในสํานักวิทยบริการฯ ป 2552
(สวท. 7.3 -1- 02) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตรการจัดการความรูในสํานักวิทยบริการฯ ป 2552 (สวท. 7.3
-1- 03) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติภายในหนวยงาน ป 2552 (สวท. 7.3 -1- 05) รายงานการประชุมกิจกรรม
การจัดการความรู (สวท. 7.3 -1- 06) บันทึกสงแผนยุทธศาสตรและแผนการจัดการความรูในองคกรป งบประมาณ 2552 (สวท.
7.3 -1- 07) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมายป 2552 (สวท. 7.3 -1- 08)
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรู (สวท. 7.3-2-08) (สวท. 7.3-2-09) กิจกรรมการจัดการความรู (สวท. 7.3-2-09)
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 มีแผนการจัดการความรู
ของสํานักวิทยบริการฯ (สวท. 7.3-3-10) กิจกรรมการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ พรอมบัญชีรายชื่อผูใชโปรแกรม
weblog (สวท. 7.3-3-11)โครงการบริหารจัดการความรู เรื่องการฝกอบรมการทํา Web Blog (สวท. 7.3-3-12)
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู ดังรายงานสรุปการประเมินผลการฝกอบรมการใช
โปรแกรมฯ [พรอมภาพประกอบ] (สวท. 7.3-4-13) ประเมินผลการจัดการความรู ป 2552 (สวท. 7.3-4-14)
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู มีการนําผลจากกิจกรรมที่ดําเนินงานไปสูการใชงานในกระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู (สวท. 7.3-5-15) คูมือการใชัโปรแกรม Weblog KM RMUTP (สวท. 7.3-5-17) บัญชีรายชื่อผูใชระบบ
Weblog KM RMUTP (สวท. 7.3-5-18)
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
4
5
3
รายการหลักฐาน
สวท. 7.3-1-01
สวท. 7.3-1-02
สวท. 7.3-1-03
สวท. 7.3-1-04
สวท. 7.3-1-05
สวท. 7.3-1-06
สวท. 7.3-1-07
สวท. 7.3-2-08
สวท. 7.3-2-09
สวท. 7.3-3-10
สวท. 7.3-3-11
สวท. 7.3-3-12
สวท. 7.3-4-13
สวท. 7.3-4-14
สวท. 7.3-5-15
สวท. 7.3-5-17
สวท. 7.3-5-18

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย

 สูงกวาเปาหมาย

(ใสรหัสเอกสาร)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความรูในองคกร มทร.พระนคร ป 2552
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูในองคกร (KM) ในสํานักวิทยบริการฯ ป 2552
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตรการจัดการความรูในสํานักวิทยบริการฯ ป 2552
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติภายในหนวยงาน ป 2552
รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู
บันทึกสงแผนยุทธศาสตรและแผนการจัดการความรูในองคกรป งบประมาณ 2552
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมายป 2552
แผนการจัดการความรู
กิจกรรมการจัดการความรู
แผนการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ
กิจกรรมการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ พรอมบัญชีรายชื่อผูใชโปรแกรม weblog
โครงการบริหารจัดการความรู เรื่องการฝกอบรมการทํา Web Blog
รายงานสรุปการประเมินผลการฝกอบรมการใชโปรแกรมฯ [พรอมภาพประกอบ]
ประเมินผลการจัดการความรู ป 2552
การนําผลจากกิจกรรมที่ดําเนินงานไปสูการใชงานในกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
คูมือการใชัโปรแกรม Weblog KM RMUTP
บัญชีรายชื่อผูใชระบบ Weblog KM RMUTP

จุดแข็ง



มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในดานทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ, สถานที่)
มีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร และคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความรูในองคกร

จุดที่ตองพัฒนา
 สงเสริมบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ

:
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เกณฑ สกอ.

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการสํานัก
ป 2552
แผนสงเสริม
- ผอ.สวท.
- สรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว

แผนพัฒนา
- โครงการ / กิจกรรม บริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ
- วางแผนการพัฒนาสถาบัน KM อยางตอเนื่อง
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

ป 2552

: ผูชวยศาสตารจารยนิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0- 2280 - 7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
โทร 0- 2282- 9009 ตอ 6764
(นักวิชาการศึกษา 8 ตําแหนงชํานาญการ)

:
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เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา
การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ
รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข
 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป น รู ป ธรรม ภายใต ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ดั ง
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.4-1-01) การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สํานักวิทยบริการฯ หนา4 (สวท. 7.4-1-02) การคํานวณ และวิเคราะหภาระงาน (สวท. 7.4-1-03) กรอบโครงสรางสํานักวิทย
บริการฯ (สวท. 7.4-1-04) ฐานขอมูลบุคลากรสํานักวิทยบริการฯและความเชี่ยวชาญของบุคลากร (สวท. 7.4-1-05) ระบบ
ทดสอบสมรรถนะบุคลากร สวท. (สวท. 7.4-1-06) ผลการทดสอบสมรรถนะ 4 ดานของบุค ลากร สวท. (สวท. 7.4-1-07)
แผนพัฒนาบุคลากรป 2552 (สวท. 7.4-1-08)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การ
จัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ สวท.มีกรอบโครงสรางอัตรากําลัง ภาระงาน ความกาวหนาตามสายงาน (สวท. 7.4-2-09) สมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร และตําแหนงสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท. 7.4-2-10)
สมรรถนะที่ตองการสําหรับผูปฎิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (สวท. 7.4-2-11) ตาราง
หนาที่ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพในแตละตําแหนง (สวท. 7.4-2-12) สงคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
:
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เกณฑ สกอ.

มงคลพระนคร แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการสอบแขงขัน ครั้งที่ 4/52 (สวท. 7.4-2-13) สรุปการอบรม/สัมมนาบุคลากรสํานักวิทย
บริการฯ ปการศึกษา 2552 (สวท. 7.4-2-14) บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปดรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อรับ
การจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สวท. 7.4-2-15) ตารางการมอบหมายงานและภาระงานที่รับผิดชอบ (สวท. 7.4-2-16) คูมือ
ปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.4-2-17) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเลขานุการสํานัก (สวท. 7.4-2-18) คําแนะนําในการดําเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุม
ระดับ 1 – 8 หรือเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2552) (สวท. 7.4-2-19) คําแนะนําในการดําเนินการเพื่อเสนอ
ขอเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552) (สวท. 7.4-2-20) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ขาราชการพลเรือนสามัญเดิม)
(สวท. 7.4-2-21) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (สวท. 7.4-2-22) ผลการประเมินการปฎิบัติงานของ
ขาราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึ ก ษา (สวท. 7.4-2-23) ผลการประเมิน การปฎิ บัติง านเพื่อ เลื่ อ นค า ตอบแทนพนัก งาน
มหาวิทยาลัย สวท. (สวท. 7.4-2-24) มาตรการสรางขวัญกําลังใจ (สวท. 7.4-2-25) ระบบการสรางแรงจูงใจ สวท. (สวท. 7.4-226) ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ (สวท. 7.4-2-27)
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข ดังบันทึกขอความ เรื่อง การใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนฟรีจากโรงพยาบาลเดชา (สวท. 7.4-3-28) บันทึก
ขอความ เรื่องการตรวจสุขภาพ ประจําป 2552 (สวท. 7.4-3-29) ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
(สวท. 7.4-3-30) การจัดสวัสดิการบริการรถรับ-สง สมาชิกสหกรณเดินทางไปประชุมใหญสามัญประจําป (สวท. 7.4-3-31) การ
กูเงินธนาคารโครงการสวัสดิการเงินกู การตกลงทําความรวมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะหในการจัดสวัสดิการเงินกู (สวท.
7.4-3-32) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไข การขอเขารวมมาตราการปรับปรุงอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) (สวท. 7.4-3-33) ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท.
7.4-3-34) ระเบียบวาดวยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
2551 (สวท. 7.4-3-35) รูปสถานที่ทํางานกอนและหลังปรับปรุงสภาพบรรยากาศภายในสํานักงาน รูปกอนปรับปรุง หลัง
ปรับปรุง1 หลังปรับปรุง2 หองศูนยการเรียนรูดวยตนเองหลังปรับปรุง (สวท. 7.4-3-36)
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว
ตามสายงาน ดังบัญชีรายละเอียดการแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.4-4-37)
ขอบังคับการกําหนดตําแหนง (สวท. 7.4-4-38) บัญชีรายละเอียดการแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ที่ 290/2553 ลว.18
เมย.53 (สวท. 7.4-4-39) บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ที่
267/2553 ลว.7 เมย.53 (สวท. 7.4-4-40) บัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่ง มทร.พระนครที่ 354/2553 ลว.30 เมย.53 (สวท. 7.4-441) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (สวท. 7.4-4-42) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ตําแหนงประเภทผูบริหาร (ฉบับที่ 3) (สวท. 7.4-4-43)
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2552 (สวท.7.4-5-44) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร สวท. ป 2552 (สวท.7.4-5-45)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
5
5
3

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
:
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เกณฑ สกอ.

รายการหลักฐาน
สวท. 7.4-1-01
สวท. 7.4-1-02
สวท. 7.4-1-03
สวท. 7.4-1-04
สวท. 7.4-1-05
สวท. 7.4-1-06
สวท. 7.4-1-07
สวท. 7.4-1-08
สวท. 7.4-2-09
สวท. 7.4-2-10
สวท. 7.4-2-11
สวท. 7.4-2-12
สวท. 7.4-2-13
สวท. 7.4-2-14
สวท. 7.4-2-15
สวท. 7.4-2-16
สวท. 7.4-2-17
สวท. 7.4-2-18
สวท. 7.4-2-19
สวท. 7.4-2-20
สวท. 7.4-2-21
สวท. 7.4-2-22
สวท. 7.4-2-23
สวท. 7.4-2-24
สวท. 7.4-2-25
สวท. 7.4-2-26
สวท. 7.4-2-27
สวท. 7.4-3-28
สวท. 7.4-3-29
สวท. 7.4-3-30
สวท. 7.4-3-31
สวท. 7.4-3-32

(ใสรหัสเอกสาร)
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สํานักวิทยบริการฯ หนา4
การคํานวณ และวิเคราะหภาระงาน
กรอบโครงสรางสํานักวิทยบริการฯ
ฐานขอมูลบุคลากรสํานักวิทยบริการฯและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ระบบทดสอบสมรรถนะบุคลากร สวท.
ผลการทดสอบสมรรถนะ 4 ดานของบุคลากร สวท.
แผนพัฒนาบุคลากรป 2552
กรอบโครงสรางอัตรากําลัง ภาระงาน ความกาวหนาตามสายงาน
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับ ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร และตําแหนงสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะที่ตองการสําหรับผูปฎิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
ตารางหนาที่ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในวิชาชีพในแตละตําแหนง
สงคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการสอบแขงขัน ครั้งที่ 4/52
สรุปการอบรม/สัมมนาบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ปการศึกษา 2552
บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปดรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อรับการจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ตารางการมอบหมายงานและภาระงานที่รับผิดชอบ
คูมือปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขานุการสํานัก
คําแนะนําในการดําเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ กลุมระดับ 1 – 8 หรือเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2552)
คําแนะนําในการดําเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ขาราชการพลเรือนสามัญเดิม)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมินการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สวท.
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ
ระบบการสรางแรงจูงใจ สวท.
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
บันทึกขอความ เรื่อง การใหบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนฟรีจากโรงพยาบาลเดชา
บันทึกขอความ เรื่องการตรวจสุขภาพ ประจําป 2552
ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
การจัดสวัสดิการบริการรถรับ-สง สมาชิกสหกรณเดินทางไปประชุมใหญสามัญประจําป
การกูเงินธนาคารโครงการสวัสดิการเงินกู การตกลงทําความรวมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะหในการจัด
สวัสดิการเงินกู
:

SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

สวท. 7.4-3-33
สวท. 7.4-3-34
สวท. 7.4-3-35
สวท. 7.4-3-36
สวท. 7.4-4-37
สวท. 7.4-4-38
สวท. 7.4-4-39
สวท. 7.4-4-40
สวท. 7.4-4-41
สวท. 7.4-4-42
สวท. 7.4-4-43
สวท.7.4-5-44

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไข การขอเขารวมมาตราการปรับปรุงอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบวาดวยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2551
รูปสถานที่ทํางานกอนและหลังปรับปรุงสภาพบรรยากาศภายในสํานักงาน รูปกอนปรับปรุง หลังปรับปรุง1
หลังปรับปรุง2 หองศูนยการเรียนรูดวยตนเองหลังปรับปรุง
บัญชีรายละเอียดการแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบังคับการกําหนดตําแหนง
บัญชีรายละเอียดการแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ที่ 290/2553 ลว.18 เมย.53
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ที่ 267/2553 ลว.7 เมย.53
บัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่ง มทร.พระนครที่ 354/2553 ลว.30 เมย.53
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทผูบริหาร (ฉบับที่ 3)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2552
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สวท. ป 2552

สวท.7.4-5-45
จุดแข็ง
 สํานักมีระบบการสรรหาที่เหมาะสม สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงาน
กับหนวยงาน
จุดที่ตองพัฒนา
 สรางระบบและแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
- คณะกรรมการสํานัก
ป 2553
แผนสงเสริม
- ออกกฎระบียบแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุน - ผอ.สวท.
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการ - น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป 2553
แผนพัฒนา
- แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: ผูชวยศาสตารจารยนิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0- 2280 - 7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
โทร 0- 2282- 9009 ตอ 6764
(นักวิชาการศึกษา 8 ตําแหนงชํานาญการ)
:
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เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
 2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
 3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
 5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
 6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ

มาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. หลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. หลักฐานการมีคณะกรรมการจัดทําระบบฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูลดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ
4. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
5. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งไดแกฐานขอมูลดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งบุคคล
ทั่วไปที่สนใจสามารถ เขาดูไดทางเว็บไซต
6. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
7. มีระบบการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
8. หลักฐานการแตงตั้งเจาหนาที่ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล
9. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
10. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
11. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
12. มีหลักฐานการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
13. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด
14. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด

:
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เกณฑ สกอ.

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
(ระดับ)
(ระดับ)
3
6
รายการหลักฐาน
สวท. 7.5-1-01
สวท. 7.5-1-02
สวท. 7.5-1-03
สวท. 7.5-2-03
สวท. 7.5-2-04
สวท. 7.5-2-05
สวท. 7.5-2-06
สวท. 7.5-2-07
สวท. 7.5-2-08
สวท. 7.5-2-09
สวท. 7.5-2-10
สวท. 7.5-2-11
สวท. 7.5-2-12
สวท. 7.5-2-13
สวท. 7.5-3-14
สวท. 7.5-3-15
สวท. 7.5-3-16
สวท. 7.5-3-17
สวท. 7.5-4-18
สวท. 7.5-5-19
สวท. 7.5-5-20
สวท. 7.5-5-21
สวท. 7.5-6-22
สวท. 7.5-6-23

คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
การประเมิน
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

(ใสรหัสเอกสาร)
นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ป 2550
นโยบายดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ปรับปรุงใหม
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา
ฐานขอมูล : ดานการบริหารงาน (ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ) http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/
ฐานขอมูล : ดานการบริหารงาน (ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ) http://fis.rmutp.ac.th/
ฐานขอมูล : ดานการบริหารงาน (ระบบติดตามผล กพร.) http://dc.rmutp.ac.th/sar/?report
ฐานขอมูล : ดานการบริหารงาน (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)
http://kms.rmutp.ac.th/rmutp.edoc/page/login.aspx
ฐานขอมูล : ดานการบริหารงาน (ฐานขอมูลศิษยเกา) http://alumni.rmutp.ac.th/
ฐานขอมูล : ดานการบริหารงาน (ผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ) http://dc.rmutp.ac.th/plan
ฐานขอมูล : ดานการเรียนการสอน (ระบบสืบคนขอมูลทรัพยากรหองสมุด)
http://library.rmutp.ac.th/lib/Opac/Basic.aspx
ฐานขอมูล : ดานการเรียนการสอน (ระบบการเรียนการสอนออนไลน) http://lms.rmutp.ac.th/moodle/
ฐานขอมูล : ดานการเรียนการสอน (ฐานขอมูล e-Book) http://www.rmutp.ac.th/ฐานขอมูล-e-book/
ฐานขอมูล : ดานการวิจัย (ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย) http://www.rmutp.ac.th/ฐานขอมูลงานวิจัย/
ฐานขอมูล : บริการวิชาการ (คลังปญญา มทร.พระนคร) http://repository.rmutp.ac.th/
นโยบายดานความปลอดภัย
http://noc.rmutp.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5
ระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง (Network Monitoring) http://cacti.rmutp.ac.th/
มีการแตงคั้งเจาหนาที่ระบบรักฐาความปลอดภัยของระบบงานคอมพิวเตอร ควบคุมดูแลระบบฐานขอมูล
ระบบสํารองและกูคือขอมูล Network Attached Storage (NAS)
http://cacti.rmutp.ac.th/graph_view.php?action=tree&tree_id=2&leaf_id=48
การประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลโดยผานทางเว็บไซต (แบบสํารวจความพึงพอใจ)
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php?do=3&s=2&y=2552&r=1
รายการปรับปรุงฐานขอมูล (คํานิยามการเงิน, คํานิยามนักศึกษา, คํานิยามบุคลากร, คํานิยามหลักสูตร )
ปรับปรุง (ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ) http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/
ปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพและเฝาระวัง (Network Monitoring) http://cacti.rmutp.ac.th/
ระบบฐานขอมูลรายบุคคล สกอ. http://www.data.mua.go.th/cchedata/
ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต(ผลคะแนน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 14 ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
http://www.data.mua.go.th/cchedata/DocUpload/20100325-score_14_52.pdf
:

SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

สวท. 7.5-6-24
สวท. 7.5-6-25
สวท. 7.5-6-26

ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต http://www.job.mua.go.th/
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา http://www.cheqa.mua.go.th/
ระบบแผนเพื่อศึกษาตอระดับอุดมศึกษา http://www.gotouni.mua.go.th/

จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
 มีผูรับผิดชอบจัดทําฐานขอมูลที่ชัดเจน
 มีเจาหนาที่พัฒนาระบบงานขึ้นมาใชงานเอง
จุดที่ตองพัฒนา
 ตองพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาใหสามารถรายงานขอมูลนักศึกษาสวนบุคคลใหถูกตอง และตรงเวลา
 การ Update ขอมูล
 ควรสํารวจขอมูลภาวะการมีงานทําครั้งเดียว และใชขอมูลที่เก็บรวมกัน


แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผนสงเสริม
ป งปม. 2553
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
- ผลักดันใหเจาหนาที่รับผิดชอบตอความถูกตอง
- ผอ.สวท.
- นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล
และทันสมัยของขอมูล
- เพิ่มความรูความสามารถของเจาหนาที่ IT ในเรื่อง
- นายสมโภชน กุลธารารมณ
การใชงาน และการบํารุงรักษาขอมูล
แผนพัฒนา
ป งปม. 2553
- เพิ่มเครื่องแมขาย และอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ในการรองรับการบริการฐานขอมูล และโปรแกรม
ประยุกต
- รวบรวมขอมูล ทรัพยากรตางๆ เชน ครุภัณฑ อาคาร
และบุคลากร รวมทั้งขอมูลทางบัญชีการเงิน
ใหอยูในรูปฐานขอมูลเดียว
ผูกํากับตัวบงชี้

: ผูชวยศาสตารจารยนิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0- 2280 - 7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล
นายสมโภชน กุลธารารมณ

โทร 0- 2282 – 9009 ตอ 6783

ปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล
นายสมโภชน

:
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เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 7.6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฎิบัติราชการ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ






มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม
มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการการดําเนินงาน
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
มีการจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขอมูล ภารกิจที่หนวยงานไดดําเนินการ (สวท. 7.6-1-01) มีการจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูล
ตาง ๆ ของหนวยงาน (สวท. 7.6-1-02) มีการจัดทําประกาศ (สวท. 7.6-1-03)
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปอยางนอย 3 ชองทาง
มีการจัดทําเว็บบอรดเพื่อใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได (สวท. 7.6-2-04) มีการจัดกลองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใชบริการ (สวท. 7.6-2-05) มีแบบสํารวจ และทําการสํารวจ ความคิดเห็นจาการใชบริการ (สวท. 7.6-2-06) มีการจัดสายตรงถึง
ผูบริหาร (สวท. 7.6-2-07) การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(ขอ)
(ขอ)
3
1

คะแนนอิงเกณฑ
การประเมิน
1

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สวท. 7.6-1-01 หลักฐานแสดงใหเห็นวา มีการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรขอมูล ภารกิจที่หนวยงานไดดําเนินการ
สวท. 7.6-1-02 ชื่อเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน
สวท. 7.6-1-03 หลักฐานแสดงใหเห็นวา มีการจัดทําประกาศ
สวท. 7.6-2-04 ชื่อเว็บบอรดเพื่อใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได
สวท. 7.6-2-05 หลักฐานแสดงใหเห็นวา มีการจัดกลองรับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ
สวท. 7.6-2-06 หลักฐานแสดงใหเห็นวา มีแบบสํารวจ และทําการสํารวจ ความคิดเห็นจาการใชบริการ
สวท. 7.6-2-07 หลักฐานแสดงใหเห็นวา มีการจัดสายตรงถึงผูบริหาร โดยทางโทรศัพท, โทรสาร, email
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

จุดแข็ง



มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส
มีคณะกรรมการอํานวยการที่เอื้อใหมีบุคคลภายนอกเขามารวมในการพัฒนา

จุดที่ตองพัฒนา
 ที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน
 กระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่รวดเร็ว
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
ป งปม. 2553
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
แผนสงเสริม
- การ Monitoring ชองทางในการรับฟงความคิดเห็น - รอง ผอ.สวท. ฝายบริหาร
- นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล
- นายเชาวลิต สมบูรณพัฒนากิจ
ป งปม. 2553
แผนพัฒนา
- ปรับปรุง website สงบุคลากรเขารับการอบรม
สัมมนา เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาระบบงาน

ผูกํากับตัวบงชี้
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
(รองผูอํานวยการฝายบริหาร)
: นายปาโมกข รัตนตรัยาภิบาล
นายเชาวลิต สมบูรณพัฒนากิจ

โทร 0- 2282- 9009 ตอ 6764
โทร 0- 2282- 9009 ตอ 6783

:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก
หนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด
หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก หนวยงานใน
สังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 7.8-101) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป 2552 (สวท. 7.8-1-02) เอกสารขั้นตอน
การดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.8-103) รายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2552 – 2553 (สวท. 7.8-1-04)
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเสี่ยง สวท.
(สวท. 7.8-2-05) กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบถายทํารายการโทรทัศน (สวท. 7.8-2-06) กิจกรรมการ
วิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ (สวท. 7.8-2-07) สรุปการ
พิจารณาความเสี่ยงจากหนวยงานยอยจําแนกตามประเด็นภาระงานโดยยอ (ณ 30 กันยายน 2552) (สวท. 7.8-2-08) แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ 30 กันยายน 2552 (สวท. 7.8-2-09)
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม หนังสือสงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สวท. 7.8-3-10) แผนบริห ารความเสี่ยงของ
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ (สวท. 7.8-3-11) แบบประเมินและควบคุมภายใน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ (สวท. 7.8-3-12)
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สํานักวิทยบริการฯ ป 2552 (สวท. 7.8-4-13) หนังสือสงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทย
บริการฯ (สวท. 7.8-4-14) ขั้นตอนการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2552 (สวท. 7.8-4-15) แบบประเมินองคประกอบของมาตราฐานการควบคุมภายใน (สวท.
7.8-4-16) บั น ทึ ก ข อ ความ เรื่ อ ง ขอให ห น ว ยงานแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบข อ มู ล ระบบสารสนเทศฯ (สวท. 7.8-4-17) รายชื่ อ
ผูรับผิดชอบขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร (สวท. 7.8-4-18) หนังสือเรงรัดกรอกขอมูลลงใน
ระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะ (สวท. 7.8-4-19) โปรแกรมระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะที่มีผูบันทึกขอมูล
ครบถวน (สวท. 7.8-4-20)
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน มีหนังสือสงรายงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานรอบป 2552 (สวท. 7.8-4-21) หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับ
หนวยงาน (สวท. 7.8-4-22) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง(สวท. 7.8-4-23) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553) (สวท. 7.8-4-24)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
4
5
3
รายการหลักฐาน
สวท. 7.8-1-01
สวท. 7.8-1-02
สวท. 7.8-1-03
สวท. 7.8-1-04
สวท. 7.8-2-05
สวท. 7.8-2-06
สวท. 7.8-2-07
สวท. 7.8-2-08
สวท. 7.8-2-09
สวท. 7.8-3-10
สวท. 7.8-3-11
สวท. 7.8-3-12

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

(ใสรหัสเอกสาร)
คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป 2552
เอกสารขั้นตอนการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2552 – 2553
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเสี่ยง สวท.
กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบถายทํารายการโทรทัศน
กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกัน
คุณภาพ
สรุปการพิจารณาความเสี่ยงจากหนวยงานยอยจําแนกตามประเด็นภาระงานโดยยอ (ณ 30 กันยายน 2552)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ 30 กันยายน 2552
หนังสือสงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ
แบบประเมินและควบคุมภายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกัน
คุณภาพ
:
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เกณฑ สกอ.

สวท. 7.8-1-01
สวท. 7.8-1-02
สวท. 7.8-1-03
สวท. 7.8-1-04
สวท. 7.8-2-05
สวท. 7.8-2-06
สวท. 7.8-2-07
สวท. 7.8-2-08
สวท. 7.8-2-09
สวท. 7.8-3-10
สวท. 7.8-3-11
สวท. 7.8-3-12
สวท. 7.8-4-13
สวท. 7.8-4-14
สวท. 7.8-4-15
สวท. 7.8-4-16
สวท. 7.8-4-17
สวท. 7.8-4-18
สวท. 7.8-4-19
สวท. 7.8-4-20
สวท. 7.8-5-21
สวท. 7.8-5-22
สวท. 7.8-5-23
สวท. 7.8-5-24
สวท. 7.8-6-25

คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําป 2552
เอกสารขั้นตอนการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2552 – 2553
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเสี่ยง สวท.
กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบถายทํารายการโทรทัศน
กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกัน
คุณภาพ
สรุปการพิจารณาความเสี่ยงจากหนวยงานยอยจําแนกตามประเด็นภาระงานโดยยอ (ณ 30 กันยายน 2552)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ 30 กันยายน 2552
หนังสือสงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกันคุณภาพ
แบบประเมินและควบคุมภายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะเพื่องานประกัน
คุณภาพ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สํานักวิทยบริการฯ ป 2552
หนังสือสงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการฯ
ขั้นตอนการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2552
แบบประเมินองคประกอบของมาตราฐานการควบคุมภายใน
บันทึกขอความ เรื่อง ขอใหหนวยงานแตงตั้งผูรับผิดชอบขอมูลระบบสารสนเทศฯ
รายชื่อผูรับผิดชอบขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร
หนังสือเรงรัดกรอกขอมูลลงในระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะ
โปรแกรมระบบสารสนเทศหนวยงานระดับคณะที่มีผูบันทึกขอมูลครบถวน
หนังสือสงรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานรอบป 2552
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงาน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานัก ครั้งที่ 1/2553
รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2553)

จุดแข็ง


มีการทําแผนประเมินความเสี่ยง

จุดที่ตองพัฒนา
 ขยายการทําแผนประเมินความเสี่ยงใหทั่วถึงทุกกลุมงาน

:
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เกณฑ สกอ.

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ป 2553
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
แผนสงเสริม
- รอง ผอ.สวท. ฝายบริหาร
- การฝกอบรมเรื่องประเมินความเสี่ยง
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
ป 2553

แผนพัฒนา
- ทบทวนปรับแผนประเมินความเสี่ยง

ผูกํากับตัวบงชี้

: รองผูอํานวยการฝายบริหาร

โทร 0- 2282- 9009 ตอ 6764

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว

โทร 0-2282-9009 ตอ 6764

:
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เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1.มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
 2.มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
 3.มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
 4.มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
 5.มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
 6.มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
 7.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
 8.มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน มีแนวทางการประเมินภายใน ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.9-1-01)
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน แผนการประเมินภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สวท. 7.9-2-02)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน รายงานประชุมวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตร (สวท. 7.9-3-03) คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 9 / 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (สวท.
7.9-3-04) ตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก (สวท. 7.9-3-05)
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การกําหนดตัวบงชี้
ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร พรอมรายงานแผนงาน/โครงการ (สวท. 7.9-4-06) ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร (สวท. 7.94-07) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554) (สวท.
7.9-4-08) ความสัมพันธของยุทธศาสตรและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (สวท. 7.9-4-09) สรุปยุทธศาสตรแผนงานสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตรแผนแมบท ICT ของชาติ (สวท. 7.9-4-10) ตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของ สวท. (สวท. 7.9-4-11) Strategy Map สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 7.9-4-12) ผังยุทธศาสตร สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (สวท. 7.9-4-13) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สวท. 7.9-4-14) แผนผังการดําเนินการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูบุคคล (สวท. 7.9-4-15) การทํา Scorecard การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายสูระดับ
บุคคล ป 2552 (สวท. 7.9-4-16)
:
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เกณฑ สกอ.

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา ดังรายงานการ
ประชุมกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร (สวท. 7.9-5-17)
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ มีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สวท. 7.9-6-18) ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมาย
คุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2552 (สวท. 7.9-6-19) การประเมินแผนงาน/โครงการ
ตามตัวบงชี้เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร (สวท. 7.9-6-20) บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6
เดือน (ติดตามงาน) (สวท. 7.9-6-21) บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (ติดตามงาน) (สวท.
7.9-6-22) ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน (สวท. 7.9-6-23) ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฎิบติ
ราชการ (สวท. 7.9-6-24)
7. มีการประเมินผลการดํ าเนินงานตามตัวบ งชี้และเปาหมายตามคํารับ รอง มีส รุปผลการดําเนินงานรายงานตาม
ยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (สวท. 7.9-7-25) สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552 (สวท.
7.9-7-26) ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต(ผลคะแนน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 14 ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552) (สวท. 7.9-6-27) รายงานผล
ตั วชี้ วัดที่ 14 : ระดับ ความสําเร็ จ ของการพัฒนาระบบฐานขอ มูลอุ ดมศึกษาดา นนักศึก ษา บุ คลากร หลักสูตร และการเงิ น
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอบ 12 เดือน ป 2552 (สวท. 7.9-7-28)
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ สวท. (สวท. 7.9-8-29) ระบบการสรางแรงจูงใจ สวท. (สวท. 7.9-8-30)
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
8
8
3
รายการหลักฐาน
สวท. 7.9-1-01
สวท. 7.9-2-02
สวท. 7.9-3-03
สวท. 7.9-3-04
สวท. 7.9-3-05
สวท. 7.9-4-06
สวท. 7.9-4-07
สวท. 7.9-4-08
สวท. 7.9-4-09
สวท. 7.9-4-10
สวท. 7.9-4-11
สวท. 7.9-4-12
สวท. 7.9-4-13
สวท. 7.9-4-14

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

(ใสรหัสเอกสาร)
แนวทางการประเมินภายใน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการประเมินภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานประชุมวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 9 / 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
กํากับดูแลตัวบงชี้และจัดเก็บขอมูล รายงานตามเปาหมายคุณภาพ เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR)
ตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก
การกําหนดตัวบงชี้ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร พรอมรายงานแผนงาน/โครงการ
ตัวบงชี้ตามพันธกิจและยุทธศาสตร
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(พ.ศ. 2550 – 2554)
ความสัมพันธของยุทธศาสตรและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
สรุปยุทธศาสตรแผนงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตรแผนแมบท ICT ของชาติ
ตัวบงชี้เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ สวท.
Strategy Map สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผังยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
:
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เกณฑ สกอ.

สวท. 7.9-4-15
สวท. 7.9-4-16
สวท. 7.9-5-17
สวท. 7.9-6-18
สวท. 7.9-6-19
สวท. 7.9-6-20
สวท. 7.9-6-21
สวท. 7.9-6-22
สวท. 7.9-6-23
สวท. 7.9-6-24
สวท. 7.9-7-25
สวท. 7.9-7-26
สวท. 7.9-6-27
สวท. 7.9-7-28
สวท. 7.9-8-29
สวท. 7.9-8-30

แผนผังการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูบุคคล
การทํา Scorecard การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายสูระดับบุคคล ป 2552
รายงานการประชุมกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2552
การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงชี้เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร
บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน (ติดตามงาน)
บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (ติดตามงาน)
ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฎิบติราชการ
สรุปผลการดําเนินงานรายงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน
สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงชี้ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552
ผลการตรวจสอบขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต(ผลคะแนน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 14 ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552)
รายงานผลตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รอบ 12 เดือน ป 2552
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ สวท.
ระบบการสรางแรงจูงใจ สวท.

จุดแข็ง
มีการถานทอดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.
2550 – 2554) ถึงระดับบุคคล
 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
จุดที่ตองพัฒนา
 การปรับแผนเนื่องจากการไมไดรับงบประมาณตามแผนที่กําหนด


แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ป 2553
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
แผนสงเสริม
- ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รอง ผอ.สวท. ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 –
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
2554)
- ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ป 2553
แผนพัฒนา
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ
อิเล็กทรอนิกส (e-library)
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ผูกํากับตัวบงชี้
: รองผูอํานวยการฝายบริหาร
โทร 0-2 282-9009 ตอ 6764
ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว

โทร 0-2 282-9009 ตอ 6764

:
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เกณฑ สกอ.

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (สมศ. 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
 2.มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
 3.มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
 4.มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
 5.มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
 6.มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะ
และมหาวิทยาลัย
 7.มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2551 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน มีคูมือระบบ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท. 9.1 -1- 01) ระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร (สวท. 9.1 1- 02)
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย และ ผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ มท
ร.พระนคร (สวท. 9.1 -2- 03) เปาหมายคุณภาพ นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552 (สวท. 9.1 -2- 04)
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพป 2552-2553 (สวท. 9.1 -2- 05) หนังสือขอเรียนเชิญกรรมการโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก (สวท.9.1-2-05.1) มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 9.1-2-05.2)
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีคําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
กํากับดูแลตัวบงชี้ และจัดเก็บขอมูลฯ (สวท. 9.1 -3- 06) แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ป 2551-2552 (สวท. 9.1 -307) มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท. 9.1 -3- 08) เปาหมาย
คุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551 และ 2552 (สวท. 9.1 -3- 09) เปาหมายคุณภาพ
:
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2552 (เทียบป 2552-2553) (สวท. 9.1 -3- 10) เปาหมายคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2552 และ 2553 (สวท. 9.1 -3- 11) ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตาม
เปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2552 (สวท. 9.1 -3- 12)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) ดังมีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป
2549 มทร. พระนคร (สวท. 9.1 -4- 13) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร (สวท. 9.1 4- 14) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ (สวท. 9.1 -4- 15) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ (สวท. 9.1 -4- 16) ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ 9 คณะ มทร.พ
ระนคร ปการศึกษา 2550 (สวท. 9.1 -4- 17)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ดังรายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ผลการประเมิน สวท. (สวท. 9.1 -5- 18)
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะ และ
มหาวิทยาลัย ดังมีระบบติดตาม กพร. (สวท. 9.1 -6- 19)
7. มีร ะบบสงเสริม การสร างเครือ ขายดานการประกันคุณภาพเครือ ขายสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ดวยระบบติดตามและเฝาระวัง (monitoring) การทํางานของเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหมั่นคงเชื่อถือ
ได (สวท. 9.1 -7- 20) มีระบบรายงาน กพร. ที่มีระบบเตือนเปนสี (สวท. 9.1 -7- 22) และมีระบบติดตามการปฎิบัติราชการตาม
แผนพรอมระบบเตือนการใชจายงบประมาณ (สวท. 9.1 -7- 21) มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหนวยงานภายนอกรวมกับวิทยาลัยพลศึกษา จ.สุพรรณบุรีดังขอตกลงแผนการดําเนินงาน/แนวทางความรวมมือ
ตามเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น (สวท. 9.1 -7- 23) หนังสือขอเรียนเชิญกรรมการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก (สวท. 9.1 -7- 24)

การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
5
5
3
รายการหลักฐาน
สวท. 9.1 -1- 01
สวท. 9.1 -1- 02
สวท. 9.1 -2- 03
สวท. 9.1 -2- 04
สวท. 9.1 -2- 05
สวท.9.1-2-05.1
สวท. 9.1-2-05.2
สวท. 9.1 -3- 06
สวท. 9.1 -3- 07
สวท. 9.1 -3- 08

การบรรลุเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

(ใสรหัสเอกสาร)
คูมือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร
มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร
เปาหมายคุณภาพ นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพป 2552-2553
หนังสือขอเรียนเชิญกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก
มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงชี้ และจัดเก็บขอมูลฯ
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ป 2551-2552
มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
:

SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

สวท. 9.1 -3- 09
สวท. 9.1 -3- 10
สวท. 9.1 -3- 11
สวท. 9.1 -3- 12
สวท. 9.1 -4- 13
สวท. 9.1 -4- 14
สวท. 9.1 -4- 15
สวท. 9.1 -4- 16
สวท. 9.1 -4- 17
สวท. 9.1 -5- 18
สวท. 9.1 -6- 19
สวท. 9.1 -7- 20
สวท. 9.1 -7- 21
สวท. 9.1 -7- 22
สวท. 9.1 -7- 23

เปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551 และ 2552
เปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2552 (เทียบป 2552-2553)
เปาหมายคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2552 และ 2553
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปการศึกษา 2552
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 2549 มทร. พระนคร
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ
ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ 9 คณะ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550
รายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน สวท.
ระบบติดตาม กพร.
ระบบติดตามเฝาระวังเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบติดตามแผนปฎิบัติราชการ
ระบบติดตาม กพร.
ขอตกลง/แผนการดําเนินงาน/แนวทางความรวมมือ ตามเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น
หนังสือขอเรียนเชิญกรรมการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก

สวท. 9.1 -7- 24
จุดแข็ง
 มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา
 มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
 มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/สํานัก
จุดที่ตองพัฒนา
 ควรมีการสรางความมั่นใจ และสรางความมั่นคงในการทํางานใหกับบุคลากร เชน การบรรจุแตงตั้งใหเปนพนักงาน
เพื่อแกปญหาการลาออกของบุคลากร
 ควรมีการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อนําเอา
ระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใหทํางานงายขึ้นและไมซ้ําซอน

:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
ป 2553
แผนสงเสริม
- พิจารณาใชประโยชนจากองคประกอบและตัวบงชี้ตางๆ ที่ - ผอ.สวท.
ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุง - รอง ผอ.สวท. ฝายบริหาร
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
พัฒนาปจจัยตางๆ อยางจริงจัง
- ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยทันที
และปรับใหเขากับระบบงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ป 2553
แผนพัฒนา
- จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ
ผูกํากับตัวบงชี้

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

: ผูชวยศาสตารจารยนิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0- 2280 - 7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
: รองผูอํานวยการฝายบริหาร
: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
โทร. 0 2 282 9009 ตอ 6764

:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สมศ. 7.2)(ก.พ.ร. 52, 53 ตัวที่ 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง
 2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด
 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก
ผลการดําเนินการ (บรรยายเปนขอๆ)
ในปงบประมาณ 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
ผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 2549 มทร. พระนคร (สวท. 9.3-1-01) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร (สวท. 9.3-1-02) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ
(สวท. 9.3-1-03) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ (สวท. 9.3-1-04) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการฯ (สวท. 9.3-1-05) ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ 9 คณะ
มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550 (สวท. 9.3-1-06)
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ (สวท. 9.3-2-07) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา
2551 สํานักวิทยบริการฯ (สวท. 9.3-2-08) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการฯ (สวท.
9.3-2-09)
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชนภายในเวลาที่กําหนด
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 (สวท. 9.3-3-10) รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 (สวท.
9.3-3-11)
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง แนวทางแกไข สนับสนุน
และแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ (สวท. 9.3-4-12)
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 (สวท. 9.3-5-13)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย
คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ
การบรรลุเปาหมาย
(ขอ)
(ขอ)
การประเมิน
4
5
3
 ต่ํากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย
:
SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

รายการหลักฐาน (ใสรหัสเอกสาร)
สวท. 9.3-1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 2549 มทร. พระนคร
สวท. 9.3-1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร
สวท. 9.3-1-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-1-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-1-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-1-06 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ 9 คณะ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550
สวท. 9.3-2-07 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-2-08 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-2-09 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการฯ
สวท. 9.3-3-10 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
สวท. 9.3-3-11 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552
สวท. 9.3-4-12 แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมปรับปรุงจากขอเสนอแนะ
สวท. 9.3-5-13 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จุดแข็ง
 มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา
 มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
 มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/สํานัก
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. และ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
จุดที่ตองพัฒนา
 จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ
แนวทางแกไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปการศึกษา 2552
แผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
งปม./ระยะเวลาดําเนินการ
- คณะกรรมการบริหารสํานัก
แผนสงเสริม
ป 2553
- พิจารณาใชประโยชนจากองคประกอบและตัวบงชี้ตาง ๆ ที่ - ผอ.สวท.
- รอง ผอ.สวท. ฝายบริหาร
ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุง
พัฒนาปจจัยตางๆ อยางจริงจัง
- น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
- ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยทันที
และปรับใหเขากับระบบงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนา
- จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ
ผูกํากับตัวบงชี้

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน

ป 2553

: ผูชวยศาสตารจารยนิวัตร จารุวาระกูล
โทร 0- 2280 - 7919
(ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
: รองผูอํานวยการฝายบริหาร
: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
โทร. 0 2 282 9009 ตอ 6764
:

SAR ปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ สกอ.

