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สวนที ่1 
สถานภาพปจจุบัน 

 
1.1 ประวตัิความเปนมา สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดรับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล เม่ือวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนนติิบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธกีารงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร โดยใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวชิาการและวิชาชีพช้ันสูงที่
เนนการปฏิบัติทําการสอน ทาํการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
แกสังคม ทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรกัษส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประกอบดวยพ้ืนที่บริหาร 5 แหง ไดแกพ้ืนที่บริหารเทเวศร 
พื้นที่บริหารโชติเวช พืน้ทีบ่ริหารพณิชยการพระนคร พื้นที่บริหารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพื้นท่ีบริหารพระ
นครเหนือ จดัการเรยีนการสอนเปน 9 คณะ คือ คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะบรหิารธรุกจิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศลิปศาสตรประยุกต คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน สํานักงานอธิการบด ีสถาบันวิจยัและพฒันา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information 
Technology) เริ่มดําเนินการจดัต้ังเปนโครงการจัดต้ังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันที ่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2548   โดยมีนายนวิัตร จารุวาระกลู เปนประธานโครงการจัดต้ังสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สํานักงานต้ังอยูที่ อาคาร 1 (ตึกบอปลา) ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร เทเวศร 
ตอมาเม่ือวันท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 จงึไดมีกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล ใหเปนสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดังแผนภูมิที่ 1.1 ปจจุบันมีสํานักงานอยูที่อาคาร
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร และมีศูนยวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แหง ไดแก สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ ซ่ึงมีโครงสรางการบริหารโดยแบงสวนราชการ ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 1-1 โครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
                                                      **  หมายถึง  มหาวิทยาลัยจัดตั้งเปนการภายใน 

                         อางอิง : กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยฯ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตรประยุกต 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

คณะสถาปตยกรรมและ 

การออกแบบ ** 

- สํานักงานผูอํานวยการ 

- กลุมงานสงเสริมวิชาการ 

- กลุมงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

- สํานักงานผูอํานวยการ 

- สํานักงานวิทยบริการ 

- กลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 - กองกลาง 

 - กองการเจาหนาที่  
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 

 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองประชาสัมพันธ* 

 - กองวิเทศสัมพันธ  *                

- กองศิลปและวัฒนธรรม *  
 

       

สํานักประกันคุณภาพ1 ** 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1
-งานบริหารทั่วไป 

   - กลุมจัดทําและพัฒนาองคกรตาม
ยุทธศาสตรของรัฐ 

   - กลุมจัดทําระบบและกลไกและพัฒนา
คุณภาพระบบราชการตามนโยบายของรัฐ 

  - กลุมติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

  - กลุมจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ 

  - กลุมประมวลผลและจัดทํารายงาน 

- สํานักงานผูอํานวยการ 
- กลุมงานบริกาเทคโนโลยี 
- กลุมงานวิจัย 
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1.2 สถานท่ีตั้ง  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้ังอยูเลขท่ี 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพ 10300 นอกจากนั้นยังมีศูนยสาขาอีก 4 แหงคือ 
1) ศูนยวิทยบริการสาขาโชติเวช สถานท่ีต้ัง 168 ถนนศรีอยุธยา (ขางหองสมุดแหงชาติ) แขวงวชิ

รพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
2) ศูนยวิทยบริการสาขาพณิชยการพระนคร สถานท่ีต้ัง 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

10300 
3) ศูนยวิทยบริการสาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถานท่ีต้ัง 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
4) ศูนยวิทยบริการสาขาพระนครเหนือ สถานท่ีต้ัง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซ่ือ เขตบาง

ซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 
1.3 วิสัยทัศน/ภารกิจ/เปาหมาย/กลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรัชญา 
เทคโนโลยีสรางคุณคา การศกึษาสรางคน สูสากลดวยปญญา 
ปณิธาน 
มุงม่ัน เปนผูนาํการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล 
เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะพัฒนาไปเปนมหาวิทยาลัยในระดับภมิูภาคอาเซียน

RMUTP is gearing up towards becoming a world -class Asian university 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 
บัณฑิตมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “มีความคิดเชิงสรางสรรค มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ ใชส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีทักษะในการส่ือสาร มีวุฒิภาวะทางสังคม และมีทักษะดาน
วิทยาศาสตร & เทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคกรท่ีมีคุณภาพในการใหบริการทุกภารกิจและ

พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล   โดยมุงเนนการพัฒนามหาวทิยาลัยไปสูการเปน e-
University 
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ภารกิจ 
1) เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาดานวิทยบริการและ เทคโนโลยสีารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ใหมีเอกภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย 
2) กําหนดกลยุทธการสงเสริมและสนับสนนุใหหนวยงานในสังกดัของมหาวิทยาลัย พัฒนางาน

ดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระกิจท่ีรับผิดชอบ 
3) กล่ันกรองแผนงานดานวิทยบริการและงานดานเครือขายระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อการจัดสรร งบประมาณท่ีเกี่ยวของ 
4) วางมาตรฐานและกํากับพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพื่อประโยชนการเช่ือมโยง

ฐานขอมูลดานบุคคล งบประมาณ วิชาการ นักศึกษา ใหเปนระบบในภาพรวมระดับ 
มหาวิทยาลัย 

5) บริหารจัดการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคุมดูแลอุปกรณ การเรียนการสอนท่ี
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร 

6) สรางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงทางวิชาการกบั
มหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ 

7) ใหบริการทางวิชาการในรูปการใหคําปรึกษา แนะนําแกหนวยงานตางๆ ใน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

8) บริหารงานภายในสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
พันธกิจ 
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหเกดิประโยชนสูงสุด 

ท้ังในดานการเรียน การสอน การวิจยัและการบริหาร 
2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน ICT  และเขาใจการใชประโยชนจาก ICT อยาง

คุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม  
3) พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู การบริหารและการวิจยัใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 

โดยใช ICT  เปนเคร่ืองมือ และมุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานระดับสากล  
4) พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใช

สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  
5) ขยายโอกาสการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือบริการชุมชน  
6) พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือขายใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการ

แบบ e-Service 
7) สรางเครือขายการศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี (knowledge networking) 
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กลยุทธ 
มิติในการดาํเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร เพื่อเขาสูการเปน e-University นั้น มีแผนงานท่ีจะดําเนินการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารใหสมบูรณแบบ โดยมุงเนนการพัฒนามิติตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของการกาวสูการเปน e-
University 5 มิติดังนี ้

1) มิติของ e-Academic ประกอบดวย การพัฒนา e-Library, e-Courseware, e-Classroom  
2) มิติของ e-MIS ประกอบดวย การทําใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานบนพื้นฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน  
3) มิติของ e-Service มุงเปนการบริการแบบ 24 ชม. และเขาถึงการบริการแบบ one stop service  
4) มิติของ e-Research เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการเปน Research University  
5) มิติของ e-Government เปนการเช่ือมโยงระบบการบริหารงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐ

และเอกชน เพื่อดําเนินการแลกเปล่ียนขาวสารโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร เปน e-University จึงไดกระจายเปนแผนงานและโครงการยอย เพื่อสนับสนุนโครงการ e-University 
ดังแผนงานตามกลยุทธดงัตอไปนี ้

 
กลยุทธท่ี 1  :   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหท่ัวถึงและตอเนื่อง 
วัตถุประสงค วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการเรียนการสอน การวิจยั และ การบริหาร 
เปาหมาย 1. ศึกษาหาแนวทางและดําเนนิการปรับปรุงคุณภาพ และขยายการ ใชงาน โดยใหทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความนาเช่ือถือ มีเสถียรภาพในการทํางานและมีความมั่นคงในเร่ืองขอมูลขาวสาร 

2. ใหมีการเขาถึงเครือขายโดยขยายเครือขายใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  
3. ใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถตอบสนองการเรียนการสอน การบริหาร และ

การวิจยัอยางมีประสิทธิภาพ  
4. ใหมีโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความทันสมัย และเหมาะสมกบัสภาพการใชงาน เพื่อ

ตอบสนองความตองการใชงาน 
แผนงาน 1. แผนงานการปรับปรุงและขยายเครือขายของมหาวิทยาลัย (e-Campus) 

2. แผนงานระบบไวรเลสแคมปส (Wireless Campus)  
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กลยุทธท่ี 2  :   มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented ) 
วัตถุประสงค พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางดานไอซีทีเขาใจการใชประโยชนจาก

ไอซีทีอยางคุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม 
เปาหมาย 1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถใชไอซีที เพื่อการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. สรางส่ิงแวดลอมทางดานการทํางานใหมีรูปแบบการใชงานผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน  
3. สงเสริมใหบุคลากรเขาถึงและใชประโยชนจากไอซีทีอยางคุมคาและมีคุณธรรม 

จริยธรรม  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Student) 

2. แผนงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Personal) 
 
กลยุทธท่ี 3  :   พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใช ไอซีที

เปนเคร่ืองมือ 
เปาหมาย 1. ดําเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการศึกษา การบริหาร  

เชน e-Learning  e-Library  
2. สงเสริมและรณรงคใหมีการประยุกตใชไอซีทีในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากข้ึน โดยเปนจัดเปนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย  
3. ปรับปรุงคุณภาพการใชไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย กาวทัน

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
4. พัฒนาหลักสูตรดานไอซีทีทุกหลักสูตรและทุกระดับใหมีคุณภาพไดตาม

มาตรฐานสากล  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาส่ือการสอนและรายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) 

2. แผนงานระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
3. แผนงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)  
4. แผนงานระบบการฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Training) 
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กลยุทธท่ี 4  :   พัฒนาระบบ e-office และ e –Service อยางบูรณาการใหครอบคลุมและปลอดภัย 
วัตถุประสงค พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมใน

การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย 1. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ใหตรงความตองการของผูใช 

แผนงาน 1. แผนงานรับสมัครสอบตรงผาน Website (e-Admission) 
2. แผนงานการพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (EDMS) 
3. แผนงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)  
4. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานบริหารของ

มหาวิทยาลัย (e-MIS) 
5. แผนงานการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
6. แผนงานการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

 
กลยุทธท่ี 5  :   สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการใหบริการชุมชน 
วัตถุประสงค ขยายโอกาสการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการชุมชน 
เปาหมาย 1. การเปนตนแบบในการประยกุตใชไอซีที  

2. เปนท่ีปรึกษาในการพัฒนาระบบงานตางๆ แกสังคม เพื่อขยายผลการประยุกตใช
งานในระบบท่ีมหาวิทยาลัยเปนตนแบบ  

3. ศึกษาและพัฒนาระบบงานท่ีทันสมัย คุมคาและมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับ
การดําเนนิชีวติและการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐาน  

4. สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชน  
แผนงาน 1. แผนงานการพฒันาระบบความรวมมือเสมือน (e-Collaboration) 

2. แผนงานการจดัทําฐานขอมูลงานวิจยั (e-Publication) 
3. แผนงานระบบขาวอิเล็กทรอนิกส (e-News)  
4. แผนงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journals) 
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กลยุทธท่ี 6  :   พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge 
วัตถุประสงค พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บความรูสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัย พรอมกับ

สรางเครือขายของบุคลากรในสาขาวิชาชีพเดียวกัน ใหสามารถติดตอกันไดท่ัวถึงทาง
อิเล็กทรอนิกส 

เปาหมาย 1. พัฒนา Knowledge base เพื่อเก็บความรูวิชาการดานตางๆ  
2. พัฒนา Web based system สําหรับการส่ือสารระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. สราง Knowledge mapping ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

แผนงาน 1. แผนงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู (Knowledge 
Mapping) 

2. แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศไปสู (e-Knowledge) 
 
กลยุทธท่ี 7  :   พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความม่ันคงและปลอดภยัสูง 
วัตถุประสงค สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให

มีความม่ันคงปลอดภัย และมีความเช่ือถือไดสูง ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย 1. กําหนดนโยบายดาน back up recovery  

2. จัดต้ังระบบคอมพิวเตอรสํารองสําหรับงานระบบสารสนเทศหลักท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงตอการทํางานของมหาวิทยาลัย  

3. พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการเครือขายและระบบสารสนเทศ 
ในดานความม่ังคงและปลอดภัย  

แผนงาน 1. แผนงานการพฒันาระบบ Information Security 
2. แผนงานการพฒันาระบบ Backup and Recovery Data 
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ความสัมพันธของกลยุทธและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท้ัง 7 กลยุทธ มีความสัมพันธกับภารกิจหลักดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยท้ัง 5 ดาน ไดแก 

ดานวิชาการ ดานการวิจยั ดานการบริการวิชาการ ดาน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานการ
บริหารงานท่ัวไป ดังจะแสดงไดจากตารางท่ี 1-1 ดังนี ้

 
ตารางท่ี 1-1 แสดงความสัมพันธของกลยทุธกับภารกิจหลักดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

 
กลยุทธ 
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1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง 

* * *  * 

2. มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology Oriented) 

* *  * * 

3. พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน 

*   *  

4. พัฒนาระบบ e-office และ e-Service อยางบูรณาการให
ครอบคลุมและปลอดภยั 

*  *  * 

5. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการ
ใหบริการชุมชน 

*  * *  

6. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู  
e-Knowledge 

* *    

7. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความ
ม่ันคงและปลอดภัยสูง 

* *   * 
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พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานไอซีที
ใหท่ัวถึงและตอเน่ือง

มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Oriented)

1

2

พัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การเรียนการสอน

พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ใหมีความมั่นคงและปลอดภัยสูง

7

3

พัฒนาระบบ e-office
และ e -Service อยางบูรณาการ
ใหครอบคลุมและปลอดภัย

4

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge

6

สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
และการใหบริการชุมชน

5

 
 

รูปท่ี 1-1  แสดงความสัมพันธของแตละกลยุทธ 
 

ความสัมพันธของแตละแผนงาน 
แผนงาน/กจิกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี

กําหนดไวท้ัง 22 แผนงาน/กจิกรรม ไดแก 
1. แผนงานการปรับปรุงและขยายเครือขายของมหาวิทยาลัย (e-Campus) 
2. แผนงานระบบไวรเลสแคมปส (Wireless Campus) 
3. แผนงานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Student) 
4. แผนงานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอที (e-Personal) 
5. แผนงานพัฒนาส่ือการสอนและรายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) 
6. แผนงานระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
7. แผนงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)  
8. แผนงานระบบการฝกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Training) 
9. แผนงานรับสมัครสอบตรงผาน Website  (e-Admission) 
10. แผนงานการพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (EDMS) 
11. แผนงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)  
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12. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย (e-MIS) 
13. แผนงานการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
14. แผนงานการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
15. แผนงานการพฒันาระบบความรวมมือเสมือน (e-Collaboration) 
16. แผนงานการจดัทําฐานขอมูลงานวิจยั (e-Publication) 
17. แผนงานระบบขาวอิเล็กทรอนิกส (e-News)  
18. แผนงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journals) 
19. แผนงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู (Knowledge Mapping) 
20. แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศไปสู (e-Knowledge) 
21. แผนงานการพฒันาระบบ Information Security 
22. แผนงานการพฒันาระบบ Backup and Recovery Data 
 

 

e-University

e-Service

e-Academic 

e-MIS

e-Research

e-Goverment

e-Admission

EDMS

e-Courseware

e-Learning

e-Library

e-Training

e-Campus

Wireless Campus

e-Office

e-Student e-Personal

Information Security

Backup and 
Recovery Data

e-Meeting

e-Collaboration

e-Publication

e-Newse-Magazine

e-Knowledge

Knowledge Mapping

 
 
 

รูปท่ี 1-2  แสดงความสัมพันธของแตละแผนงาน 
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1.4 การวิเคราะหสถานภาพ 
วิเคราะหสภาพแวดลอม สภาวการณปจจบัุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ใช SWOT ANALYSIS โดยเปนการวิเคราะหเพือ่ใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอมูลและปจจยัท่ีไดมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนา ICT จากการศกึษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการวิเคราะห 
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ขอแตกตางจะ
เกิดจากลักษณะโครงสรางการบริหารงานและวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยฯ สภาพแวดลอมจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และภยัคุกคาม ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี ้

 
ตารางท่ี 1-2 ตารางแสดงการวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
1. มีทําเลที่ต้ังสะดวกแกการคมนาคม 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใชใน

การบริหารจัดการ 
3. มีการนํา ICT มาใชในการประกอบการเรียนการสอน 
4. มีหนวยงานที่รับผิดชอบดาน ICT ของมหาวิทยาลัย 
5. มีหนวยงานพัฒนาบุคลากรดาน ICT  
6. มีศูนยบริการความรูแกบุคลากรทางการศึกษาผาน

ระบบ ICT 
7. มีระบบบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษา บุคลากรและ

อาจารย ไดอยางทั่วถึง  
8. ระบบอินทราเน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
9. มีระบบ ICT เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีการกระจายการบริหารจัดการระบบเครือขายลงสู

คณะและภาควิชา 
11. มีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) ที่ใหบริการแก

นักศึกษา บุคลากร และอาจารย 
12. สามารถเช่ือมตอเขาสูระบบหองสมุด ThaiLIS ได 
13. สามารถเขาใช Reference Database และ e-Book ของ

เครือขายหองสมุดระดับอุดมศึกษา 
14. บุคลากรมีความตองการในการใช ICT เพ่ือการเรียนรู

และการบริหารจัดการ 
15. มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

โดยเฉพาะระบบเครือขาย 

1. งบประมาณสนับสนุนดาน ICT มีจํากัด 

2. การพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษายังไมไดรับการสงเสริม
อยางเปนระบบ 

3. ขาดบุคลากรประจําในหนวยงานดาน ICT  

4. ระบบการจัดซื้อจัดจางไมเอื้อตอการบริหารจัดการ 

5. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟตแวรที่มีลิขลิทธิ์ 

6. ขาดความรวมมือในการแลกเปล่ียนและพัฒนาองค
ความรูดาน ICT  

7. ขาดขอมูล ระบบงาน ฐานขอมูล ดัชนีช้ีวัด และการ
บริหารจัดการฐานขอมูล 

8. โครงสรางการบริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนยังไมเอื้อตอการนํา ICT มาใชงาน 

9. การใช ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการบริหารการ
จัดการยังเปนไปอยางไมเต็มศักยภาพ 
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ตารางท่ี 1-3 ตารางแสดงการวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 

 
 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. มีนโยบาย ICT ระดับชาติที่ชัดเจน 
2. ความต่ืนตัวในการใช ICT ของคนไทยเพ่ิม 
3. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไรสาย 

และ Broadband เปดโอกาสใหเขาถึงระบบ ICT ได
มากขึ้น 

4. มีการขยายตัวการใหบริการทางดานการสื่อสาร
โทรคมนาคมมากขึ้น 

5. มีการยอมรับวิธีการเรียนการสอนออนไลนในวงกวาง 
6. การรวมมือกันเปนระบบเครือขายระหวาง

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศทําใหมีการถายทอดเทคโนโลยีแกกัน 

7. ความตองการในการใช ICT เพ่ือการเรียนรูและการ
บริหารจัดการมีเพ่ิมขึ้น 

8. เริ่มมีการผานกฎหมายดาน ICT 
9. ภาครัฐและเอกชนไทยไดลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน

สารสนเทศเปนอยางมาก 
10. มีหนวยงานระดับชาติดําเนินการและสนับสนุน

นวัตกรรมดาน ICT 
11. วิสัยทัศนของผูนําและผูบริหารท่ีใหความสําคัญกับ 

ICT มากขึ้น 
12. มีการพัฒนาประเทศไปสู เศรษฐกิจและสังคม

ฐานความรู (Knowledge-based Society/Economy) 
13. การมีมาตรฐานเปดจํานวนมากและการเปดเผยรหัส

การเขียนโปรแกรมทั่วไป 
14. การยอมรับการเรียนรูผาน e-Learning และการใช

ประโยชนจากอินเทอรเน็ต 
15. มีโอกาสไดเรียนรูประสบการณการพัฒนา ICT จาก

ตางประเทศ 
 

1. มีการแขงขันการพัฒนาดาน ICT ของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

2. มีการโจมตีและบุกรุกตอระบบสารสนเทศท้ังจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. การเปล่ียนแปลงผูบริหารมีผลกระทบตอนโยบาย
ดาน ICT  

4. มีมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนออนไลนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

5. การจัดสรรงบประมาณในมหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ
ตอการพัฒนา ICT 

6. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย ขาดจิตสํานึกในการ
ใช ICT ใหคุมคา 

7. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย ขาดความรูความ
เขาใจ ทักษะ และความคุนเคยตอ ICT 

8. มีการละเมิดลิขสิทธิ์เน้ือหาในบทเรียนออนไลน 
9. การจัดทําแผนงบประมาณระยะปานกลางและระยะ

ยาวไมสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว 

10. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร
พัฒนาและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

11. มีมหาวิทยาลัยออนไลนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหเลือกศึกษาไดมากขึ้น 

12. ขาดแคลนบุคลากรทางดาน ICT แทบทุกประเภทใน
ภาพรวมของประเทศ 

13. ขาดเอกภาพการพัฒนาและการใช ICT ในสาขาตางๆ 
ในภาพรวม 

14. สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีความกาวหนาและความ
แข็งแกรงดานเทคโนโลยี และการตลาด ทําใหเกิด
ความเสียเปรียบในการแขงขัน 
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1.5 ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 
โครงสรางการแบงสวนราชการ 

แผนภูมิท่ี 1-2  แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

 
โครงสรางอัตรากําลัง 

ตารางท่ี 1-4 แสดงอัตรากําลัง ป 2551 

หนวยงาน 

ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราวเงิน
ผลประโยชน 

รวม 
ตําแหนง 
วิชาการ 

ตําแหนง 
สนับสนุน 

สํานักงานผูอํานวยการ 
กลุมวิทยบริการ 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2* 
2* 
1* 

2 
1 
1 

1 
- 
- 

- 
- 
2 

- 
- 
- 

1 
32 
- 

6 
35 
4 

รวม 5 4 1 2 - 33 45 
* ขาราชการชวยราชการ 
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งบประมาณป 2551 
 

ตารางท่ี 1-5 เงินงบประมาณท่ีไดรับ จําแนกตามแหลงงบประมาณและประเภทงบประมาณ ป 2551 
 

ประเภทงบประมาณ 
แหลงงบประมาณ (บาท) 

รวม 
งปม.แผนดิน รอยละ เงินผลประโยชน รอยละ 

งบบุคลากร - - - - - 
งบดําเนินงาน 4,400,000.00 16.55 - - 4,400,000.00 
งบลงทุน 1,520,000.00 5.72 - - 1,520,000.00 
งบอุดหนุน - - - - - 
งบรายจายอ่ืน 20,661,800.00 77.73 - - 20,661,800.00 
งบกลาง/สมทบมหาวิทยาลัยฯ - - - - - 

รวม 26,581,800.00 100 - - 26,581,800.00 
 

ตารางท่ี 1-6 การดําเนินงานงบประมาณป 2551 
 

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบตั้งป 2551 ใชจริงป 2551 

งบลงทุน     
-ระบบปองกันเครือขายสารสนเทศในระดบัหนวยงาน  1 ระบบ 1,520,000 1,518,000.00 

ที่ดินและส่ิงกอสราง   
-ปรับปรุง สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 833,679 784,000.00 
-โตะเกาอี ้สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 680,000 667,573.00 
-ปายชือ่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 37,450 37,450.00 

งบรายจายอ่ืน (งบยุทธศาสตร)   

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (E-library)   
-พัฒนาหองเก็บขอมูล e - book  1ระบบ  1,251,800 1,250,000.00 
-จัดซ้ือ e - book  1ระบบ 2,490,000 2,412,900.00 
-ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000  
1.โครงการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมหองสมุด WALAI  21,600.00 
2.โครงการฝกอบรมการสรางเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  18,400.00 
3.โครงการประชมุสัมมนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตรและตัวบงชี ้  159,430.00 
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ตารางท่ี 1-6 การดําเนินงานงบประมาณป 2551 (ตอ) 
 

ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบตั้งป 2551 ใชจริงป 2551 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู   
-ผลิตส่ือการสอนผานเว็บ (WBI)  1ระบบ 1,000,000 998,900.00 
-จัดต้ังศนูย  e - Learning  1ระบบ 3,000,000 2,980,000.00 
-ปรับปรุงศูนยฝกอบรม ICT มหาวิทยาลัย  1ระบบ 2,000,000 1,996,941.00 
-ฝกอบรมและศึกษาดูงาน   
  ศึกษาตอ:ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 ทุน  720,000 699,678.30 
  ฝกอบรม: 700,000  

1. โครงการฝกอบรมระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส  10,400.00 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและการออกแบบงาน กราฟค  82,000.00 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเว็บไซต  84,680.00 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสถิติและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS  41,524.15 
5. โครงการสัมนาและศึกษาดูงานการผลิตส่ือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  97,916.15 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเทคนิคการติดต้ังสายสัญาณคอมพิวเตอรและเครือขาย  383,158.00 

คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
-ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบเครือขาย  1 ระบบ 2,000,000 1,999,000.00 
-โครงการพัฒนาระบบบริการเรียนรูดวยตนเอง (เชาเคร่ืองคอมพิวเตอร 480 เคร่ือง) 7,000,000 6,949,427.20 

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจากงบประมาณเหลือจาย ป 2550 (งบรายจายอ่ืน)    
-พอรตเชื่อมตออปุกรณกระจายสัญญาณหลัก มทร.พระนคร 375,000 375,000.00 
-อปุกรณกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร 997,989 997,989.00 
-อปุกรณขยายระบบการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง สวท.พณชิยการพระนคร 879,000 879,000.00 
-อปุกรณระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการควบคุม 979,000 979,000.00 
-อปุกรณระบบซอมบํารุงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 750,000 750,000.00 
-อปุกรณเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดขอมูลจากอนิเตอรเนตและระบบเสริมการแสดงตัวตน 279,270 279,270.00 
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 571,250 571,250.00 
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลขอมูลและงานวิจัยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 95,999 95,999.00 

รวมงบประมาณ  28,660,437 28,120,485.80 
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ตารางท่ี 1-7 สรุปงบประมาณท่ีใชจริง ป 2551 จําแนกงบประมาณตามกลุมของการพัฒนา 
ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

งานพัฒนาอาคารและส่ิงกอสราง 1,489,023.00 
1 ปรับปรุง สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 784,000.00 
2 โตะเกาอี ้สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 667,573.00 
3 ปายชื่อสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 37,450.00 

งานพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 8,444,508.00 

4 ระบบปองกันเครือขายสารสนเทศในระดบัหนวยงาน  1 ระบบ 1,518,000.00 
5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขาย  1 ระบบ 1,999,000.00 
6 พอรตเชือ่มตออปุกรณกระจายสัญญาณหลัก มทร.พระนคร 375,000.00 
7 อุปกรณกระจายสัญญาณคอมพวิเตอร 997,989.00 
8 อุปกรณขยายระบบการใหบริการศนูยการเรียนรูดวยตนเอง สวท.พณิชยการพระนคร 879,000.00 
9 อุปกรณระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการควบคุม 979,000.00 

10 อุปกรณระบบซอมบํารุงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 750,000.00 
11 อุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดขอมูลจากอนิเตอรเนตและระบบเสริมการแสดงตัวตน 279,270.00 
12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 571,250.00 
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลขอมูลและงานวิจัยคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 95,999.00 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและ E-Library 16,588,168.20 
14 พัฒนาหองเก็บขอมูล e - book  1ระบบ  1,250,000.00 
15 จัดซ้ือ e - book  1ระบบ 2,412,900.00 
16 ผลิตส่ือการสอนผานเว็บ (WBI)  1ระบบ 998,900.00 
17 จัดต้ังศูนย  e - Learning  1ระบบ 2,980,000.00 
18 ปรับปรุงศูนยฝกอบรม ICT มหาวิทยาลัย  1ระบบ 1,996,941.00 
19 โครงการพัฒนาระบบบริการเรียนรูดวยตนเอง (เชาเคร่ืองคอมพิวเตอร 480 เคร่ือง) 6,949,427.20 

งานพัฒนาฝกอบรมบุคลากร 1,598,786.60 
20 โครงการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมหองสมุด WALAI 21,600.00 
21 โครงการฝกอบรมการสรางเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 18,400.00 
22 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตรและตัวบงชี ้ 159,430.00 
23 ศึกษาตอ:ระดบัปริญญาเอก จํานวน 4 ทุน 699,678.30 
24 โครงการฝกอบรมระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส 10,400.00 
25 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการศิลปะและการออกแบบงาน กราฟค 82,000.00 
26 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสรางเว็บไซต 84,680.00 
27 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการงานสถิติและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 41,524.15 
28 โครงการสัมนาและศกึษาดูงานการผลิตส่ือการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 97,916.15 
29 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเร่ืองเทคนิคการติดต้ังสายสัญาณคอมพิวเตอรและเครือขาย 383,158.00 

 รวมงบประมาณที่ใช ป 2551 28,120,485.80 
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กราฟท่ี 1-1  กราฟแสดงงบประมาณท่ีใชจริง ป 2551 จําแนกงบประมาณตามกลุมของการพัฒนา 
 

การดําเนินงานดาน IT 
การดําเนนิงานดาน IT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2549-2552 เปนการ

วางรากฐานท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปสูการเปน e-University ซ่ึงได
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตร 7 ขอ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทีใหท่ัวถึงและตอเนื่อง 
2. มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented) 
3. พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
4. พัฒนาระบบ e-office และ e–Service อยางบูรณาการใหครอบคลุมและปลอดภัย 
5. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการใหบริการชุมชน 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความม่ันคงและปลอดภยัสูง 

ปจจุบันมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเขาสูการจัดอันดับ e-University แลวในการ
จัดอันดับ เดือนมกราคม 2552 โดยอยูใน World Rank ท่ี 4910 ของ Top 6000 Universities, Ranking Web 
by Country: Top Colleges and Best Universities ซ่ึงจัดทําโดย "Webometrics Ranking of World 
Universities" หรือ "World Universities' ranking on the Web"  
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รูปท่ี 1-3 Webometrics Ranking of World Universities: January 2009 

การดําเนนิงานดานการพัฒนา IT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวาง ป 2549-
2552 ใชงบประมาณท้ังส้ิน 113,637,905.04 บาท  
 ป 2549 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน   6,112,068.80 บาท 
 ป 2550 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน 29,280,810.44 บาท 
 ป 2551 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน 28,120,485.80 บาท 
 ป 2552 ใชงบประมาณในการพัฒนาดาน IT ของมหาวิทยาลัยเปนเงิน 50,124,540.00 บาท 

 
กราฟท่ี 1-2 กราฟแสดงงบประมาณท่ีใชจริงในการพัฒนา IT ของ ทมร.พระนคร ป 2549-2552 
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งบประมาณท่ีใชจริงในการพัฒนา IT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป 2549-2552 
สามารถจําแนกงบประมาณตามการพัฒนางานดาน IT ได 5 ดานดังนี ้

 
1. ดานการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 24,767,906.80 บาท 
2. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 25,056,786.00 บาท 
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและ E-Library 49,337,916.64 บาท 
4. ดานการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร 3,743,186.60 บาท 
5. ดานการพัฒนาอาคารและส่ิงกอสราง 10,732,109.00 บาท 

 

 
 

กราฟท่ี 1-3 กราฟแสดงงบประมาณท่ีใชในการพัฒนางานดาน IT ป 2549-2552  
 

จากการพัฒนาทั้ง 5 ดานในป 2549-2552 ท่ีกลาวมาแลว สงผลใหเกดิการเปล่ียนแปลงของ
โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ การบริหารการศึกษา การบริการการศึกษา 
และขอมูลสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี ้
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1) โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ 
2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
3) การบริการขอมูลสารสนเทศ 
4) การใหบริการระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต 
5) ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและเครือขายสารสนเทศ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ เกิดจากมาตรการในการพัฒนาระบบงานและบริการดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ ไดแก 
• การสรางโครงสรางพื้นฐานดาน IT ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน  

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
- ระบบเครือขายไรสาย WiFi  
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

- ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง IT 

• การสรางระบบส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย เชน  
- ระบบประชุมทางไกล  
- ระบบโทรศัพทผานเครือขาย 
- ระบบประชุมทางไกลสําหรับผูบริหาร 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 

2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา ไดแก 
• การปรับปรุงระบบงานการบริหารสายสนุบสนุนใหมีประสิทธิภาพ เชน 

- การพัฒนาระบบงานเพ่ือการวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิของมหาวิทยาลัย  
 (Enterprise Resource Planning: ERP) 

- การพัฒนาระบบบการวางแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
 (Budget Planning and Management: BPM) 

- การพัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย 
 (Human Resource Management: HRM)  

• การปรับปรุงระบบงานการบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน 
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3) การบริการขอมูลสารสนเทศ ไดแก 
• การสรางระบบประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เชน  

- ระบบงานประชาสัมพันธ 
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

• การสรางระบบการบริการทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจยั  
- ฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส 

• การสรางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร 
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

4) การใหบริการระบบงานสารสนเทศและอินเตอรเน็ต ไดแก 
• การปรับปรุงการบริการสารสนเทศดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน 

- ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
- ระบบสืบคนหนังสือออนไลน 
- ระบบการจัดการ E-learning  
- ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส RMUTP eBooks 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา  
- ระบบการจัดการขอมูลมัลติมีเดีย  
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับนักศึกษา  
- ระบบพิสูจนตัวตน RMUTP PASSPORT  

• การปรับปรุงการบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพ เชน 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 
- ระบบการจัดการความรู 
- ระบบปฏิทินการประชุมสัมนาอิเล็กทรอนกิส  
- ระบบการจัดการช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับหนวยงาน 
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับบุคลากร 
- ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 
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5) ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและเครือขายสารสนเทศ ไดแก 
• การปรับปรุงเครือขายสารสนเทศใหมีความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน 

- ระบบเทียบเวลาคอมพิวเตอร  
- ระบบดูแลการทํางานและการใชงานของอุปกรณเครือขาย  
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีเครือขายสารสนเทศ 
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีไมเหมาะสม 
- ระบบสํารองขอมูล 
- ระบบสรางเครือขายเสมือนแบบเขารหัสขอมูลเปนความลับ  
- ระบบบันทึก ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  

• การปรับปรุงการบริหารจัดการชองทางการจราจรของเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน 

- ระบบลดและควบคุมการจราจรของชองทางสัญญาณท่ีเช่ือมกับเครือขายอินเทอรเนต็  
- ระบบการประกันคุณภาพในการใหบริการชองสัญญาณ  
- ระบบบริหารจัดการชองสัญญาณ  
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ตารางที่ 1-8 ตารางสรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 

การดาํเนินงานดาน IT ป 2549-2552 การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 มาตรการและระบบงานทีด่ําเนินการป 2549-2552 
ไดรับงบประมาณจากงบประมาณแผนดินดังนี้ 
1. ดานการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    เพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา 
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    เพื่อการเรียนรูและ E-Library 
4. ดานการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร 
5. ดานการพัฒนาอาคารและสิง่กอสราง 
 

1. โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ • การสรางโครงสรางพื้นฐานดาน IT ที่มีประสทิธิภาพ  
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
- ระบบเครือขายไรสาย WiFi  
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
- ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง IT 

• การสรางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย 
- ระบบประชุมทางไกล  
- ระบบโทรศัพทผานเครือขาย 
- ระบบประชุมทางไกลสําหรับผูบริหาร 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
    และการบริการการศึกษา 

• การปรับปรุงระบบงานการบรหิารสายสนุบสนุนใหมีประสทิธิภาพ 
- การพัฒนาระบบงานเพื่อการวางแผนทรัพยากรทางธรุกิจของมหาวิทยาลัย(ERP) 
- การพัฒนาระบบบการวางแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวทิยาลัย(BPM) 
- การพัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย(HRM)  

• การปรับปรุงระบบงานการบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
- ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน 
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน 

3. การบริการขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การสรางระบบประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ   
- ระบบงานประชาสัมพันธ 
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

• การสรางระบบการบริการทางวิชาการใหมีประสทิธิภาพ 
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย  
- ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส 

• การสรางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพใหมีประสทิธิภาพ 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร 
- ระบบตดิตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
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การดาํเนินงานดาน IT ป 2549-2552 การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552 มาตรการและระบบงานทีด่ําเนินการป 2549-2552 
4. การใหบริการระบบงานสารสนเทศ 
    และอินเตอรเน็ต 

• การปรับปรุงการบริการสารสนเทศดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
- ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
- ระบบสบืคนหนังสือออนไลน 
- ระบบการจัดการ E-learning  
- ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส RMUTP eBooks 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา  
- ระบบการจัดการขอมูลมัลติมีเดีย  
- ระบบบริการเวบ็ไซตสาํหรับนักศึกษา  
- ระบบพิสูจนตวัตน RMUTP PASSPORT  

• การปรับปรุงการบริการสารสนเทศเพื่อการบรหิารใหมีประสทิธิภาพ 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- ระบบการจัดการความรู 
- ระบบปฏทิินการประชุมสัมนาอิเล็กทรอนิกส  
- ระบบการจัดการชื่อเครื่องคอมพิวเตอร 
- ระบบบริการเวบ็ไซตสาํหรับหนวยงาน 
- ระบบบริการเวบ็ไซตสาํหรับบุคลากร 
- ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 

5. ความมั่นคงปลอดภยัของขอมูล 
    และเครือขายสารสนเทศ 

• การปรับปรุงเครอืขายสารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 
- ระบบเทยีบเวลาคอมพิวเตอร  
- ระบบดแูลการทํางานและการใชงานของอุปกรณเครือขาย  
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีเครือขายสารสนเทศ 
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีจากจดหมายอิเลก็ทรอนิกสที่ไมเหมาะสม 
- ระบบสาํรองขอมูล 
- ระบบสรางเครือขายเสมือนแบบเขารหัสขอมลูเปนความลับ  
- ระบบบันทึก ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  

• การปรับปรุงการบริหารจดัการชองทางการจราจรของเครือขายใหมีประสทิธิภาพสูงสุด 
- ระบบลดและควบคุมการจราจรของชองทางสญัญาณที่เชื่อมกับเครือขายอินเทอรเน็ต  
- ระบบการประกันคุณภาพในการใหบริการชองสัญญาณ  
- ระบบบรหิารจัดการชองสญัญาณ  
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1.6 ผลการปฏบิัติงานที่ไดในปการศึกษา 2551 ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 
 

ตารางที่ 1-9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศกึษา 2551 ตามเกณฑมาตรฐาน มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย  
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ สกอ. 
เกณฑ      
สมศ.* 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
(สกอ. 1.1) 

6 ขอ 7 ขอ +16.67 3 3 ไมประเมิน  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่ 
กําหนด (สกอ. 1.2) (กพร.51 ตัวที่ 3) 

รอยละ 85 รอยละ 100 +17.65 3 3 ไมประเมิน  

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)   
(สมศ. 5.3) 

4 ระดับ 5 ระดับ +25.00 3 - ไมประเมิน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  1      
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ตารางที่ 1-9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศกึษา 2551 ตามเกณฑมาตรฐาน มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. (ตอ) 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย  
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

7. การบริหารและการจัดการ 
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)  3 ขอ 4 ขอ +33.33 3 3 ไมประเมิน  
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน

จาก ภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
(ระดับ) สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 20)   

4 ขอ 5 ขอ +25.00 3 3 ไมประเมิน  

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)  

5 ขอ 3 ขอ -40.00 3 3 ไมประเมิน  

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย (ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

3 ขอ 6 ขอ +100 3 3 ไมประเมิน  

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  รวมติดตามตรวจสอบผล
การ ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 14) 

3 ขอ 3 ขอ - 3 3 ไมประเมิน  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา (สกอ. 7.8)  

4 ขอ 5 ขอ +25.00 3 3 ไมประเมิน 
 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 8 ขอ 8 ขอ - 3 3 ไมประเมิน  
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ตารางที่ 1-9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศกึษา 2551 ตามเกณฑมาตรฐาน มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. (ตอ) 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย  
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ สกอ. 
เกณฑ สม

ศ.* 
7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

หรือทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (สมศ. 5.11) 
รอยละ 70 รอยละ 100 +42.86 3 - ไมประเมิน 

 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 15) 

รอยละ 80 รอยละ 100 +25.00 3 - ไมประเมิน 
 

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50  ตัวที่ 17) 

ก.พ.ร.  
4 ระดับ 

5 ระดับ +25.00 3 - ไมประเมิน 
 

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 18) 

ก.พ.ร.  
4 ระดับ 

5 ระดับ +25.00 3 - ไมประเมิน 
 

7.16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล        
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 5) 

3  ระดับ 5 ระดับ +66.67 3 - ไมประเมิน 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  7      
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ตารางที่ 1-9 ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศกึษา 2551 ตามเกณฑมาตรฐาน มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. (ตอ) 
 

นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) 
คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย  
หมายเหตุ 

เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ สกอ. 
เกณฑ      
สมศ.* 

8.7 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย 
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)(บาทตอคน)  
(สมศ. 6.9) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 19) 

4,000 บาท 8,554.96 +95.62 3 - ไมประเมิน 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  8      

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษา
อยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)  

5  ขอ 5  ขอ - 3 3 ไมประเมิน 
 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8) 

4  ขอ 4  ขอ - 3 3 ไมประเมิน 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  9    ไมประเมิน  

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ/มาตรฐาน    ไมประเมิน  
 
* สมศ. :  ประเมินภายนอกทุกๆ  5 ป 
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1.7 ผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (GOOD PRACTICE) หรอืนวตักรรมที่ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครสรางขึ้น 

 
ระบบจัดการบัญชรีายชือ่ผูใชงานคอมพิวเตอร RMUTP Passport 
Passport เปนระบบท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพัฒนาข้ึนมาใชงานเอง วัตถุประสงค

เพ่ือสรางระบบให อาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา ลงทะเบียนใชเพื่อตรวจสอบสิทธิ หรือเขาระบบเพ่ือ
ตรวจสอบ User Account เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ทีมี่เซิรฟเวอรและยูสเซอรจํานวนมาก มีความจําเปนตอง
เช่ือมโยงฐานขอมูลระบบบัญชีรายช่ือผูใชงานเขาดวยกนั เพื่อการบริหารจัดการไวที่ศูนยกลางเพียงจุดเดียว โดย
ใชระบบจดัการบัญชีรายช่ือผูใชงานคอมพวิเตอรเปนระบบบริการในการขอใชสิทธิและพิสูจนตัวตน 

 
 

รูปท่ี 1-4 ระบบจัดการบัญชีรายช่ือผูใชงานคอมพิวเตอร RMUTP Passport 
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บรกิารสําหรับ User Account ของ RMUTP Passport 
1. เครือขาย Internet 
2. เครือขาย RMUTP NET 
3. เครือขายไรสาย WiFi RMUTP 
4. ระบบ RMUTP Mail สําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี 
5. ระบบ RMUTP Live Mail สําหรับนักศึกษา 
6. ระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) 
7. ระบบ Web Hosting ของหนวยงานระดับคณะ (http://webshosting.rmutp.ac.th/) 
8. ระบบ Web Hosting ของบุคลากรระดับบุคคล (http://uhost.rmutp.ac.th/) 
9. ระบบหองสมดุอัตโนมัติ 
10. ระบบบริการหองสมุดออนไลน 
11. ระบบสืบคนหนังสือออนไลน (OPAC) 
12. ระบบฐานขอมูลอางอิงเพ่ือการวิจยั  
13. ระบบฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
14. ระบบ Application ตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
15. บริการอ่ืนๆ ในอนาคต 

 
ผลการดําเนินงาน 
สามารถเชื่อมการใชงานกับทุกระบบดังท่ีกลาวมาแลวเขาดวยกันได ปจจุบันมีบัญชีผูใชท้ังหมดจํานวน 

8,903 คน แยกเปน อาจารยและเจาหนาที่จํานวน 949 คน นักศึกษาจํานวน 7,954 คน 
 

ประโยชนจากการใชระบบ RMUTP CAS 
1. มีระบบสําหรับตรวจสอบ ซ่ึงจะตรวจสอบวาเปนผูไดรับอนุญาตตัวจริงใหเขาถึงระบบและบริการ

ในช้ันทีก่ําหนดให โดยใหแจงขอมูล Password ของผูไดรับอนุญาต 
2. ผูใชงานสามารถเขาใชบริการทุกอยางโดยใชเพียงยูเซอรและรหัสผานเพียงชุดเดียว 
3. ระบบเครือขายใหมีความม่ันคงปลอดภัยทางขอมูลสารสนเทศ โดยลดความซับซอนในการ

ออกแบบและติดต้ังระบบเครือขายใหมีจํานวนนอยที่สุดแตปลอดภยัและบริหารจัดการงายท่ีสุด 
4. ระบุตัวตนผูใชงานได อยางถูกตอง อีกท้ังผูที่ใชงานอินเตอรเน็ตยังสามารถรับรูนโยบาย (Policy) ที่

ประกาศใชเพ่ือความถูกตองและปองกันภยัคุกคามที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 
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5. ระบุภัยคุกคามเหตุการณที่อาจมีความเสี่ยงตามมาตราตางๆ ที่กําหนดข้ึนจากพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรได 

6. สามารถสืบคนหาผูกระทําความผิด สถิติการใชงานระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอรเน็ต และ
จัดเก็บบนัทึกเปนขอมูลท่ีสามารถสืบคนไดอยางสะดวก 

7. ประเมินพฤตกิรรมการใชงานอินเตอรเน็ตภายในองคกร (Network Awareness) เพื่อจัดทําการ
ประเมินพนักงานสําหรับงานทรัพยากรบุคคลได 

8. มีการเขารหัสและถอดรหสัระหวางเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ํากิจกรรมซ้ือขายในเครือขายอินเทอรเนต
หรือระหวางผูขายและผูซ้ือ ซ่ึงระบบน้ีเปนระบบท่ียอมรับกันทั่วไปบนอินเทอรเนต 

9. ประหยดังบประมาณ เนื่องจากมีระบบตรวจสอบบัญชีผูใชงานเพียงรับบเดียว 
10. เช่ือมกับระบบเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) ตาม พรบ.วาดวยการกระทํา

ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
11. ระบบเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Traffic Data) ตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 26 
• ระบบพิสูจนการมีตัวตนของผูใชคอมพิวเตอรโดยระบุ Physical Address 
• (Identification and Authentication System) 
• ระบบสําหรับการกําหนดเวลาใหตรงกับเวลาจริงโดยอิงเวลาสากล 
• ระบบสกัดกัน้การเขาถึง 

 เว็บไซตที่ไมเหมาะสมสําหรับเยาวชน 
 เว็บไซตลอลวง 
 เว็บไซตหลอกลวงตมตุน ตลอดจนเว็บไซตที่ทําใหระบบเครือขายทํางานชา 
 การดาวนโหลดไฟลท่ีไมพึงประสงค 

• สามารถเลือกไดวาจะบล็อค หรือ ไมบล็อคเคร่ืองลูกเครื่องใดก็ไดในวง LAN หรือเพือ่การแบง
โซน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2551  
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สวนท่ี  2 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
2.1 นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดท่ี  6  เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ได
กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   ในฐานะเปนองคกร
มหาชน   ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนน้ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได
ดําเนินการนํามาใชต้ังแตวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548      โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยฯ 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ มทร.พระนคร  จัดทําเปาหมายคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานการณ  สถานศึกษาจะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดยวิเคราะหจากปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม 
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา  ในแง
บวกหรือลบ ถาเปน      แงบวกถือเปนโอกาสท่ีดี แตถาเปนลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคใน
การทํางาน  หลังจากน้ันวิเคราะหปจจัยภายใน เพื่อใหพบจุดแข็ง หรือจุดออนของสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมหาแนวทางพิจารณาวา   ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ   แตถาจุดออนจะตอง
รีบจัดทําแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  ในปจจุบันทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผน   
กลยุทธเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ วาจะมี
ทิศทางไปใน ทางใดและจะตองปรับบทบาทของสถานศึกษาอยางไรบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน  ดังน้ี 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล   
บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด
นโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงม่ันวามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาท่ี
มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพื่อประโยชนโดยตรงแก
ผูรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดดังน้ี 
           “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ  ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ     
เพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการสู
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดต้ังสํานัก
ประกันคุณภาพ รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการของคณะ  ทําหนาท่ีอํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุน  สงเสริม  ให
คําแนะนําฝกอบรม  เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยาง    มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหความตองการของนักศึกษาสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)   
วามีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยางไรบาง 
เพราะถือวากลุมบุคคลเหลาน้ีเปนผูรับบริการทางการศึกษา และการท่ีทราบความตองการจะทําให
สถานศึกษาไดตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูล
นี้มาวางแผน   การจัดการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช    เนื่องจาก  5 ส   เปนระบบคุณภาพข้ันตนท่ีเนนเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของมหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานท่ีทํางานนาอยู มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ  มีการบงช้ี  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ   และมีวิธีการข้ันตอนการทํางานชัดเจน   
การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน  
การบริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้  ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 

ขั้นตอนที่ 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยกุตใชควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  เนื่องจากในการ
จัดการศึกษา การท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริการทางการศึกษาจะตองพิจารณาจาก  
Input              Process              Output            Outcome   การนําระบบมาตรฐาน  ISO   9001  มา
ประยุกตใช  มหาวิทยาลัยฯ ไดนํา   วงจรการบริหารคุณภาพ  ต้ังแตการเริ่มวิเคราะหความ
ตองการในการรับนักศึกษา  การจัดหาทรัพยากรเพื่อใชในการบริการการศึกษา  กระบวนการ
ดานการเรียนการสอน  กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนตางๆ  ทําใหการปฏิบัติงานมีกรอบ
ของการปฏิบัติ  โดยแตละหนวยงานยอยวางแนวกระบวนการทํางาน(Process) ภายในใหเกิด
ความคลองตัวแตละหนวยงาน  จึงทําใหการปฏิบัติงานท้ังระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีข้ันตอน มี
วิธีการ สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทําให
มั่นใจไดวาสถานศึกษาไดดําเนินการภายใตกลไกคุณภาพอยางแทจริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงช้ี  เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปน
การพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  และก.พ.ร.   ซึ่ง
มทร.พระนครกําหนดเปน 9 องคประกอบ 76 ตัวบงช้ี และนํามากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย  ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพื่อจัดทําแผนและวางแผน
พัฒนาหนวยงานรวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนงานตางๆ  สําหรับใชกํากับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงานท่ัวท้ังองคกร  รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนว
ทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนือ่งและเปนระบบ  ทุกหนวยงานจึงมีระบบและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพครบถวน 

ขั้นตอนที่ 9 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง      (Self 
- Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีเรียกวา SAR นั้น วิธีการ
ดําเนินการคือสถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพ โดยนํา
องคประกอบ  9  ดาน  ของสกอ. มาเปนองคประกอบหลักและนํามาตรฐานของ สมศ. 
ระดับอุดมศึกษา  และก.พ.ร.มาเปนตัวบงช้ีรวม   ตัวบงช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ   ปจจุบันมี   
9  องคประกอบ   76  ตัวบงชี้   เมื่อนํามาจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง  (SAR)  ทําให
เขียน  SAR ไดงายเปนรูปธรรม   มีหลักฐานรายละเอียดอยางชัดเจน  และพิสูจนไดวากิจกรรม
ทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน 

 



                 :  SARปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                         เกณฑ สกอ.
   
 

36

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อสถานศึกษาไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR  
ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตองมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาแหงน้ัน และ
หนวยงาน  ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น  ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน 
และถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชนทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงาน     ท่ีเกี่ยวของและตอสาธารณชน   การประเมิน  สมศ.  (รอบ 2) จะตอง
ดําเนินการภายในปโดยจะตองประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ป  ในการประเมินของ  สมศ.  หาก
สถานศึกษาใดไมไดจัดทําระบบคุณภาพหรือไมไดมาตรฐาน   สมศ.  จะแจงใหตนสังกัดเขาไป
ดําเนินการแกไข และหากเปนเรื่องเรงดวน  สมศ.  จะเขาตรวจประเมินซ้ํา  ผลลัพธจากการตรวจ
ประเมินจะแจงยังสํานักงบประมาณ    สถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัดและรายงานตอ
สาธารณชนใหทราบ 

 

ระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

            นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process) ท้ังองคกร   
โดยอยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual  : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction  : WI) ท่ีสถานศึกษานําไปใช จะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับตัวบงช้ีคุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ  SAR   ทําใหมหาวิทยาลัยเขียน   SAR   ท่ีวิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน   
สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดท้ังหมดอยางสมบูรณ    ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน  และสง
ผลลัพธใหกับผูรับบริการโดยตรง  รวมท้ังสรางวัฒนธรรมท่ีดีแกการทํางานของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
ดวย  ซึ่งมหาวิทยาลัย  คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  มีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน 
ดังตอไปนี้ 
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แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพรอมของ 
    บุคลากร 

• สรางความตระหนัก 
• พัฒนาความรูและทักษะ 

2. แตงต้ังกรรมการ 
    ผูรับผิดชอบ 
 

 

การดําเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
• กําหนดเปาหมาย  หรือมาตรฐาน
การศึกษา 

• จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 
• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
• กําหนดระยะเวลา 
• กําหนดงบประมาณ 
• กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 

• รวบรวมผลการ 
• ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

• วิเคราะหตามมาตรฐาน 
• เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน (D) 
• สงเสริม สนับสนุน 
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
• กํากับ  ติดตาม 
• ใหการนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล (C) 
• วางกรอบการประเมิน 
• จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
• เก็บขอมูล 
• วิเคราะหขอมูล 
• แปลความหมาย 
• ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
• ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
• วางแผนในระยะตอไป 
• จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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2.2 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 

 มทร.พระนคร  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ  โดยการ
บริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มี
เหตุผลและภูมิกันท่ีดี  ภายใตเง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และ
เง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 

 

 
 

 

 โดยมหาวิทยาลัย  ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและกลไก  ซ่ึงประกอบดวย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนดมาตรฐาน  ตัวบงช้ีและ
เกณฑประเมิน  สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองคประกอบคุณภาพ  9 องคประกอบ  ซ่ึง     มท
ร.พระนคร  กําหนดมาตรฐานคุณภาพเปน  9 องคประกอบ  76 ตัวบงช้ี  ครอบคลุมมาตรฐาน  สกอ.       9  
องคประกอบ  44 ตัวบงช้ี (เลือก  40 ตัวบงช้ี)  มาตรฐาน สมศ.  7 มาตรฐาน  48 ตัวบงช้ี (เลือก  42 ตัวบงช้ี)  
และตัวบงช้ี ก.พ.ร.  4 มิติ  23 ตัวบงช้ี  ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนา
หนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพื่อกํากับการดําเนินตามเปาหมายคุณภาพท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
  
  

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
และมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ท่ีกําหนด  พรอมท้ังแสดงผลงานของการ
ตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
กําหนดใหสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเองใหตนสังกัดตรวจสอบ  ภายในวันท่ี  30  กันยายน ของ
ทุกป( 120 วัน หลังจากส้ินปการศึกษา)  นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการ
ดําเนินงานในโครงการ  กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา(Audit)  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิด
คุณภาพและประสิทธภาพมากข้ึนในปตอไป 
 การประเมินคุณภาพ  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ซ่ึงแบงออกเปน  2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สาขาวิชา,  ระดับคณะ,  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก  โดย
สถานศึกษาควรใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษา  ตลอดจนบุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมท้ังผูปกครองและผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ีพิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของ สมศ.  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ทุกแหงจะตองไดรับการประเมินอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกๆหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ัง
สุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 

 สรุปไดวาการตรวจประเมินสถานศึกษา  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท้ังนี้รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน
สถานศึกษา  จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับ
ของผูถูกประเมิน และเปนผลใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางแทจริง 
 เพื่อใหหนวยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสู
ผูปฎิบัติไดชัดเจน  สํานักประกันคุณภาพ  มทร.พระนครจึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง 4 เร่ือง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ มทร.พระนคร และ สกอ. ปการศึกษา  2551 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2551 
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แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู

การบรหิารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบรหิาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกบั
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมเีหตมุผีล

คุณ
ธรร
มจ
รยิธ
รรม

คณุ
ธรร
มจ
ริยธ
รรมความรอบรู

ความรอบรู

ควา
มพอ

ประ
มาณ

ควา
มพอ

ประ
มาณ

กา
รมี
ภมูิ
คุม
กนั
ทีด่
ี

กา
รมี
ภูมิ
คุม
กัน
ทีด่
ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดุลการบริหารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรูและนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบงชี้การบริหารฐานตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับจดุมุงหมายของพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ

มีอิสระคลองตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจดัการ
แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วธิีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

 
อางอิง.....สมศ…..    
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2.3 องคประกอบและจํานวนตัวบงชี้คณุภาพตามเกณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(มทร.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2551 แสดงความสอดคลอง
กับมาตรฐานของ สมศ. 

 

มาตรฐานที่ 
(สมศ.) 

องคประกอบที่
(มทร.พ.),(สกอ.) 

จํานวนตัวบงช้ี 
มทร.พ. สกอ.

(5.3) 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 3 2 
1 และ 6 2 – การเรียนการสอน 19 12 

(6.8) 3 – กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา 3 2 
2 4 -  การวิจัย 7 4 
3 5 – การบริการวิชาการแกสังคม 10 5 

                        4 6 - การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 4 1  

5 
7 – การบริหารและการจัดการ 16 9 
8 – การเงินและงบประมาณ 11 2 

7 9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 3 
รวม 76 40 

             *ตัดตัวบงช้ีที่ 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 
 

จํานวนตัวบงช้ีของ สมศ.ในแตละมาตรฐานท่ี มทร.พ.จะไดรับการประเมิน 
 

มาตรฐาน นํ้าหนัก 
รอยละ 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

นํ้าหนักรวมที่ตอง
ไดรับการประเมิน 
ดวยตัวบงช้ีเฉพาะ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+0* ≥ 30% 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 5+0* - 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 4+3* ≥ 30% 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+0* - 

รวมมาตรฐาน 1 - 4 100 17+3*=20 - 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 - 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 - 
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 - 

รวมมาตรฐาน 5 - 7 60 22 - 
รวมมาตรฐาน 1 -7  160 39+3*=42 - 

               * ตัดตัวบงช้ีเฉพาะที่ 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 4.3

* 

* 

* 
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ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

• แผนยุทธศาสตรชาติ 

• แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

• แผนสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

• แผน มทร.พระนคร 

• แผนคณะฯ  

• แผนหนวยงานยอย 
 
 
 
 
 
 

• แผนปฏิบัติงานประจําป 
• แผนงาน/โครงการ 

 จัดทําแผนการเรียน 
 กําหนดผูสอน  
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวชิา 
 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒิ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานสงเสริมและบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผูสอน 
 บํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ 
 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 หองสมุด 
 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง 
 ศูนยนวัตกรรม/ 
พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 
 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเกา /ผูปกครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 วิเคราะหความตองการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวของ          *** คือ  ผูที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 
 

PM 11 
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบัต ิ

การแกไขและ
การปองกัน 

 

PM 21 
การทบทวน
ของฝาย

บริหารดาน
คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ 

PM 17 
งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลังและ

พัสดุ 
 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ 
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม 

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/

แมบท 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศึกษา/

ฝกงาน 
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2.4 ผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประโยชนขององคกร ประโยชนของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานท่ีเปน

ระบบมีประสิทธิภาพ 
1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนนิงาน
ระบบ คุณภาพ 

2. มีโครงสรางองคกร  กรอบภาระหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต
ละตําแหนงชัดเจน 

2. ทุกคนรูกรอบการปฏิบัติหนาท่ีและสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายได 

3. ลดข้ันตอนความยุงยากของการส่ือสารและ
การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

3. บุคลากรในองคกรมีจิตสํานกึและมีความ
รวมมือ ในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพมากขึ้น 

4. สามารถกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
ทําใหการจดัหาเคร่ืองมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุ
ขอบเขต ไดชัดแจง 

5. มีการกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติ กรอบการ
ดําเนินงานชัดเจน   ทําใหลดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในองคกร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองกับงานท่ีตนเองปฏิบัติได 

6. องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพท้ังระบบ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเขาใจตรงกัน  และ
พัฒนาการทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไดดข้ึีน 

7. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปนท่ียอมรับของ
หนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองคกรและมี
ความรูสึกท่ีดตีอองคกร 

 

2.5 ประโยชนของผูรับบริการ 
1. มีความม่ันใจวาไดรับการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ   ทุกข้ันตอนของการ

ปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก   ประหยดัเวลาในการรับบริการจากหนวยงานนั้น 
3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาหนวยงานนัน้มีคุณภาพหรือไม หากจะตองติดตอ

หรือบริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 
5. มีความภูมิใจและม่ันใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได 
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2.6 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใหการดําเนินการประกนัคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดกําหนดนโยบาย รวมท้ังแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศกึษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดหลักการดาํเนินการใหสอดคลอง
กับแนวทางของมหาวิทยาลัย  

นโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับแนวทางของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

2) วิเคราะหประเมินคุณภาพการดําเนินงานโดยมีการระบุดชันีและตัวบงช้ี ของคุณภาพแตละดาน
และมีการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง  

3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหมีความพรอมสําหรับ
การตรวจสอบคุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพ  

4) จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อใหการดําเนินกจิกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

5) จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนนกจิกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6) สงเสริมใหบุคลากรเขามารวมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหเกดิความเขาใจ
รวมกันและรวมมือในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา  

7) เผยแพรกจิกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาท่ีไดดําเนนิการไปแลวท้ังภายในและภายนอก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8) จัดทําฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

แนวปฏิบัติในการประกันคณุภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
2) กําหนดดัชนีช้ีวัดคุณภาพ และเกณฑการประเมินคุณภาพ  
3) จัดทําคูมือระบบประกันคุณภาพ และเอกสารตางๆ เพื่อใชเปนคูมือดําเนินงานในการประกัน

คุณภาพ  
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4) คณะกรรมการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ พิจารณาทบทวนดัชนีช้ีวัดคุณภาพ เกณฑการ
ประเมินคุณภาพ คูมือระบบประกันคุณภาพ เอกสารตางๆ และคณะกรรมการดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

5) ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  
6) จัดทําระบบขอมูลท่ีทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เชนขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ โสต

ทัศน นูปกรณ บุคลากร ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี เปนตน  
7) มีการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  
8) มีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เชนการฝกอบรม การศึกษาตอ 

การศึกษาดูงาน อยางท่ัวถึงและตอเนื่อง  
9) สนับสนุนใหมีระบบหองสมุดและระบบสารนิเทศท่ีทันสมัย สอดคลองกับการเรียนการสอน 

การวิจยัของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามผลการใชและการบริการอยางสมํ่าเสมอ  
10) มีการจัดกจิกรรมการแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหองสมุดภายในสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองสมุดอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
11) จัดทํารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพรแกหนวยงานที่เกีย่วของ  
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุนเนนการประกนัคุณภาพตามภารกิจหลักท่ีมุง

แสวงหา จัดระบบ บํารุงรักษา ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทใหพรอม เพื่อใหบริการขอมูลสารนิเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ตามสาขาวิชาของมหาวทิยาลัย โดยดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครดังนี ้ 

1) ผูบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมุงม่ันในการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

2) บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษา และมีความมุงม่ันใน
การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ  

3) กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายการประกันคุณภาพอยางชัดเจนและประชาสัมพันธแก
บุคลากรภายในหนวยงานและภายนอก  

4) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติท่ีวางไวอยางมีระบบและตอเนือ่ง  
5) ควบคุมการดําเนินงานใหมีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
6) มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความชํานาญ มีขวญักําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  
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7) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดําเนินการระบบประกันคุณภาพ  
8) รวบรวมผลการดําเนินงาน และนําผลมาปรับปรุงคุณภาพของระบบ กระบวนการ ผลผลิตอยาง

ตอเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอ้ือตอการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ  

9) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

10) จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง  
 

 
 



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ีระบบคุณภาพ  
และเกณฑประเมนิของมทร. พระนคร  

 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ มทร.พระนคร     : 9  องคประกอบ  76 ตัวบงช้ี 
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สวนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ระบบคุณภาพ  

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา  2551 

 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ีระบบคุณภาพ รอบปการศึกษา ป 2551

ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2552 โดยสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานตามองคประกอบท่ี 1, 7, 8, 9  จํานวน 18 ตัวบงช้ี ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.1  1.2  1.3 
องคประกอบท่ี 7 ตัวบงช้ีท่ี 7.2  7.3  7.4 7.5  7.6  7.8  7.9  7.12  7.13  7.14  7.15  7.16 
องคประกอบท่ี 8 ตัวบงช้ีท่ี 8.7 
องคประกอบท่ี 9 ตัวบงช้ีท่ี 9.1  9.3  
แตละองคประกอบไดเนนการดําเนินการในเพียงบางตัวบงช้ี ตามภารกิจของสํานักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนุบสนุสการศึกษา โดยเนนองคประกอบท่ีเปนหวัใจ
สําคัญของกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อใหสังคมม่ันใจคุณภาพของผลผลิต 

 
องคประกอบ

ที่ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คานํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผูกํากับดูแล 

มทร.พ                   สํานักวิทยบริการฯ 

1 3 15 รอง อรม.ฝผ. ผูอํานวยการสํานัก 

7 12 60 รอง อรม.ฝบ./ฝว./ฝผ./ฝ.ก/ฝ.ว ผูอํานวยการสํานัก 

8 1   15 รอง อรม.ฝบ./ฝว. ผูอํานวยการสํานัก 

9 2 10 ผอ.สปภ. ผูอํานวยการสํานัก 

รวม 18 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   :  SAR ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกณฑ สกอ. 48 

ตารางท่ี 3-1ก  แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ  มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 
จํานวน/ ตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร. พระนคร 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงค 
     และแผนการดาํเนินการ - 2      (1.1 , 1.3) 1                         (1.2) 3 

2.  การเรียนการสอน - - - - 

3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา - - - - 

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม - - - - 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม - - - - 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 

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 1       (8.7) - - 1 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 1           (9.1) 1                       (9.3) 2 

รวม 2 7 9 18 
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ตารางท่ี 3-1ข  สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 
           สารสนเทศ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคประกอบท่ี 
คะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร. พระนคร 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงค 
     และแผนการดาํเนินการ - 3.00 3.00 3.00 

2.  การเรียนการสอน - - - - 

3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา - - - - 

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม - - - - 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม - - - - 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 

7.  การบริหารและการจัดการ 3.00 2.75 2.86 2.67 

8.  การเงินและงบประมาณ 3.00 - - 3.00 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 

รวม 3.00 2.50 3.78 2.89 
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ตารางท่ี 3-2  สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑ 
        มาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551 ของสํานักวิทย 
        บริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 

คา
น้ําหนัก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผล 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน (น้ําหนักรอยละ  15) 

1.1 มีการกําหนดปรชัญาหรือปณธิาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
(สกอ. 1.1) 

6 ขอ 
 

7 ขอ 
 

6 ขอ   7 ขอ 
 

5 / 3 ดีมาก 

 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวั
บงชี้ของการปฏิบัตงิานท่ีกําหนด(สกอ. 
1.2) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 3) 

รอยละ  
82 

รอยละ 
85 

รอยละ 
85 

  รอยละ 
100 

5 / 3 ดีมาก 

 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาต(ิระดับ) (สมศ. 5.3) 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

4 
ระดับ 

  5  
ระดับ 

5 / 3 ดีมาก 

 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 1       15  3.00 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ (น้ําหนักรอยละ  60) 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. 7.2)  

3 ขอ 4 ขอ 3 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภาย นอกเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 
5.2) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 20) 

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4) 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   3 ขอ 5 x 2 พอใช 

 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
(ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

3 ขอ 6 ขอ 3 ขอ   6 ขอ 5 / 3 ดีมาก 
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ตารางท่ี 3-2  สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑ 
        มาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551 ของสํานักวิทย 
        บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 

คา
น้ําหนัก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผล 

7.6 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น รวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพือ่
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 14)  

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   3 ขอ 5 / 2 พอใช 

 

7.8 มีการนําระบบบรหิารความเสีย่งมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา  (สกอ.7.8) 

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
7.9 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตวั
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ   8 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู 
หรือทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

รอยละ 
65 

รอยละ 
93.69 

รอยละ 
70 

  รอยละ 
 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี15)  

รอยละ 
80 

รอยละ 
91.94 

รอยละ 
80 

  รอยละ 
 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50 ตัวท่ี 17) 

ก.พ.ร. 
4

คะแนน 

ก.พ.ร. 
5

คะแนน 

ก.พ.ร. 
4 

ระดับ 

  ก.พ.ร. 
5  

คะแนน 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดาน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน  
และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 18) 

ก.พ.ร. 
4

คะแนน 

ก.พ.ร. 
5

คะแนน 

ก.พ.ร. 
4 

ระดับ 

  ก.พ.ร. 
5  

คะแนน 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล 
(ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 5) 

3 
ระดับ 

- 3 
ระดับ 

  5  
ระดับ 

5 / 3 ดีมาก 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 7       60  2.83 ดีมาก 
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ตารางท่ี 3-2  สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑ 
         มาตรฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551ของสํานักวิทย 
        บริการและเทคโนโลยีสารสรเทศ (ตอ) 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 

คา
น้ําหนัก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผล 

8. การเงินและงบประมาณ (น้ําหนักรอยละ  15) 

8.7 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) (บาทตอคน) (สม
ศ. 6.9) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 19)  

4,000 
บาท 

7,824.62 บาท 

4,000 
บาท 

93,184,171.66  

10,892.42 

8,554.96 บาท 

15 / 3 ดีมาก 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 8       15  3.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (น้ําหนักรอยละ  10) 
9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)  

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

9.3 ระดับความสําเรจ็ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) 
(สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 8) 

4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานท่ี 9       10  3.00 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมองคประกอบ/
มาตรฐาน 

      100  2.89 ดีมาก 



 

 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 4 
 

ผลการประเมินและเปรียบเทียบผลการประเมินภาพรวม 
 

 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปการศึกษา  2551 
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สวนที่ 4-1 
 

มาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2551 

 

มาตรฐานท่ี 
(สมศ.) 

องคประกอบท่ี 
(มทร.พ.),(สกอ.) 

จํานวนตัวบงชี ้

มทร.พ. สกอ. 

(5.3) 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดาํเนนิงาน 

3 2 

1 และ 6 2 – การเรียนการสอน 19 12 

(6.8) 3 – กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3 2 

2 4 -  การวิจัย 7 4 

3 5 – การบริการวิชาการแกสังคม 10 5 

                     4 6 - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 1  

5 
7 – การบริหารและการจัดการ 16 9 

8 – การเงินและงบประมาณ 11 2 

7 9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 3 

รวม 76 40 

*ตัดตัวบงช้ีท่ี 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 
 

 
 
 

  
 

 * 

* 

* 
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ผลการประเมินตนเองของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา 2551 

ตามองคประกอบ/ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงาน และมีการกําหนด

ตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกันและ

สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน  
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบัน  
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน        ซึ่งกําหนดอยูในยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล (สวท.1.1-1-01) มีผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สวท.1.1-1-02) มียุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิสัยทัศน พันธิกจ (สวท.1.1-1-03) รวมถึงผังยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1-1-04) 
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2.   มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับภารกิจ 
หลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ โดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (สวท.1.1-2-01) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําป 2551 และสงใหผูบริหาร (สวท.1.1-2-02) มี
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.1.1-2-03) ได
จัดสงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามบันทึกขอความ (สวท.1.1-2-04) มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการฯ (สวท.1.1-2-05) มีตารางแสดงความสัมพันธของยุทธศาสตรและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย (สวท.1.1-2-06) มีรายการสรุปยุทธศาสตรของแผนงาน (สวท.1.1-2-07) มีแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2550-2554 (สวท.1.1-2-08) 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของ 
การดําเนินงาน ตามการประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงช้ีเปาหมาย พันธิกจ และยุทธศาสตร (สวท.1.1-3-01) มีตัวบงช้ี
เปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักฯ (สวท.1.1-3-02) มีผลการประเมินตัวบงช้ีเปาหมายพันธิกจและ
ยุทธศาสตร (สวท.1.1-3-03)  

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551(สวท.1.1-4-01)  
และรายงานผลการดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552 (สวท.1.1-4-02)  

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอย ปละ 2 ครั้ง และรายงานผล 
ตอผูบริหารและสภาสถาบัน ดังรายงานบันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือนที่เสนอ อมทร.
พระนคร (สวท.1.1-5.01) มีบันทึกติดตามงานจากหัวหนากลุมใหรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน  
(สวท.1.1-5.02) มีการติดตามผลการดําเนินงานรายเดือนต้ังแตเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2551 (สวท.1.1-5-03) มีบันทึกติดตาม
ผลการดําเนินงานของหัวหนางาน ดังรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (สวท.1.1-05-04) มีการ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือนเพ่ือเสนออธิการบดี (สวท.1.1-5-05) มีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปการศึกษา 2551 (1-1-5-06) มีรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2551 -พฤษภาคม 
2552 (สวท.1.1-5-07) มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา มทร.พระนคร (สวท.1.1-5-08) 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร 
และแผนพัฒนาของชาติ     ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต อยางสม่ําเสมอ       มีรายงานการวิเคราะห
พลวัตรและการเปลี่ยนแปลง (สวท.1.1-6-01) มีการประชุมช้ีแจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) (สวท.1.1-6-02) 
สํานักวิทยบริการฯ  ไดเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญของจุดแข็งจุดออน โอกาส  
และภัยคุกคามการพัฒนา ICT ของประเทศไทย (สวท.1.1-6-03) 
         7. การนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง     ดัง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.ปการศึกษา 2550 (สวท.1.1-7-01) มีการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (สวท.1.1-7-02) มีการประชุมช้ีแจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) 
ของประเทศไทยเพ่ือการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (สวท.1.1-7-03) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 
(ระดับ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ระดับ) 

คะแนน 
อิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

6 7 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย   สงูกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

- สวท. 1.1-1-01 
- สวท. 1.1-1-02 
- สวท. 1.1-1-03 
- สวท. 1.1-1-04  
- สวท. 1.1-2-01 
- สวท. 1.1-2-02 
- สวท. 1.1-2-03 
 
- สวท. 1.1-2-04  
- สวท. 1.1-2-05 
- สวท. 1.1-2-06 
- สวท. 1.1-2-07 
- สวท. 1.1-2-08 
- สวท. 1.1-3-01  
- สวท. 1.1-3-02  
- สวท. 1.1-3-03  
- สวท. 1.1-4-01  
- สวท. 1.1-4-02  
- สวท. 1.1-5-01   
- สวท. 1.1-5-02   
- สวท. 1.1-5-03  
- สวท. 1.1-5-04  
- สวท. 1.1-5-05  
- สวท. 1.1-5-06  
- สวท. 1.1-5-07  
- สวท. 1.1-5-08  
- สวท. 1.1-6-01   

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน พันธกิจ 
ผังยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
บันทึกขอความขอสงแผนการปฏิบัติราชการประจําป 2551 
คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติ 
     ราชการ 
บันทึกขอความขอสงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 
ความสัมพันธของยุทธศาสตรและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สรุปยุทธศาสตรของแผนงาน 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554 
การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงช้ีเปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร 
ตัวบงช้ีเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ สวท. 
ผลการประเมินตัวบงช้ีเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร  
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
รายงานการดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552 
บันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน เสนออธิการบดี 
บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 6 เดือน (ติดตามงาน) 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2551 
บันทึกรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (ติดตามงาน) 
บันทึกสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน เสนออธิการบดี 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปการศึกษา 2551 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2551-พฤกษภาคม 2552 
รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภา มทร.พระนคร 
รายงานการวิเคราะหพลวัตรและการเปล่ียนแปลง  
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- สวท. 1.1-6-02  
- สวท. 1.1-6-03  
 
- สวท. 1.1-7-01   
- สวท. 1.1-7-02  
- สวท. 1.1-7-03   
 

การประชุมช้ีแจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) 
หนังสือเชิญเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญของจุดแข็ง 
      จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. ปการศึกษา 2550 
การแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่2) 
การประชุมช้ีแจงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 
      เพ่ือการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 
จุดแข็ง 

• มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(พ.ศ. 2550 – 2554) 

• แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  10 (พ.ศ. 2550-2554) 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• การปรับแผนเน่ืองจากการไมไดรับงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
- ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554) 

- ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี  10 
(พ.ศ. 2550-2554) 

 
แผนพัฒนา 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (e-
library) 

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู 

 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
- รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 
- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 
สูตรคํานวณ :  
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่บรรลุเปาหมาย    x  100 
             จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

มีเอกสารการกําหนดรายการตัวบงช้ีของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณเปาหมายในแตละตัวบงช้ีและผล
การดําเนินงานในตัวบงช้ีเหลาน้ัน มีผลการประเมินตัวบงช้ีเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร (สวท.1.2-1-01) มีแผน/ผล
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 (สวท.1.2-1-02) มีสรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีประจําป
การศึกษา 2551  (สวท.1.2-1-03)  มีรายงานผลการดําเนินงานป 2549 - 2552 สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สวท.1.2-1-04) มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สวท.1.2-2-01) มีการ
ประเมินแผนงานโครงการตามตัวบงช้ีเปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร (สวท.1.2-2-02) มีแผนผังการดําเนินการถายทอด
ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคการสูบุคคล (สวท.1.2-2-03) มีการทํา Scoredcard การถายทอดตัวช้ีวัดเปาหมายสูระดับ
บุคคล (สวท.1.2-2-04) มีรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม -  มิถุนายน 2551 (สวท.1.2-2-05) มีรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2551 - พฤษภาคม 2552 (สวท.1.2-2-06) 

 

แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
แผน เปาหมาย งบประมาณ 
ผล ปริมาณ แผนดิน 

 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

1 โครงการพัฒนาระบบบริการเรียนรูดวยตนเอง P 480 เครื่อง 7,000,000.00 

 (เชาเคร่ืองคอมพิวเตอร) A 480 เครื่อง 6,949,427.20 

2 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย P 1 ระบบ 2,000,000.00 

  A 1 ระบบ 1,999,000.00 
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3 ระบบปองกันเครือขายสารสนเทศในระดับหนวยงาน P 1 ระบบ 1,520,000.00 

  A 1 ระบบ 1,518,000.00 

4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ สาขาวิทยบริการ    

 อิเล็กทรอนิกส (e-Libarry)    

      ชุดอุปกรณหองปฏิบัติการ    
 - พัฒนาหองเก็บขอมูล e-book 1 ระบบ P 1 ระบบ 1,251,800.00 
  A 1 ระบบ 1,250,000.00 
 - จัดซื้อ e-book 1 ระบบ P 1 ระบบ 2,490,000.00 
  A 1 ระบบ 2,412,900.00 

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

   

      ชุดอุปกรณหองปฏิบัติการ    
 - ผลิตสื่อการสอนผานเว็บ (WBI) P 1 ระบบ 1,000,000.00 
  A 1 ระบบ 998,900.00 
 - จัดต้ังศูนย e-Learning 1 ระบบ P 1 ระบบ 3,000,000.00 
  A 1 ระบบ 2,980,000.00 
 - ปรับปรุงศูนยฝกอบรม ICT มหาวิทยาลัย 1 ระบบ P 1 ระบบ 2,000,000.00 
  A 1 ระบบ 1,996,941.00 

 
รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม 
ตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด = 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 
X  100 

        จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 
 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม 
ตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด = 

8 
X 100 = 100 

8 
 

ตาราง แสดงรอยละของการบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ  2551 
 

รายการ รายละเอียด หนวย จํานวน 
ตัวต้ัง จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย ตัว 8 

ตัวหาร จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด ตัว 8 
ผล รอยละจํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 85 

เปาหมาย รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย รอยละ 100 

 
 
 
 



   
           :  SAR  ปการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ สกอ. 60 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 
(รอยละ) 

คะแนน 
อิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

85 100 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

 
-  สวท. 1.2-1-01  
-  สวท. 1.2-1-02  
-  สวท. 1.2-1-03  
-  สวท. 1.2-1-04  
 
-  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  

ผลการประเมินตัวบงช้ีเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร 
แผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีประจําปการศึกษา พ.ศ.2551 
รายงานผลการดําเนินงานป 2549-2552 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินแผนงาน/โครงการตามตัวบงช้ีเปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร 
 แผนผังการดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสงบุคคล 
 การทํา Scorecard การถายทอดตัวช้ีวัดเปาหมายสูระดับบุคคล 
 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2551 
 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2551 - พฤษภาคม 2552 

 
จุดแข็ง 

• มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(พ.ศ. 2550 – 2554) 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• การปรับแผนเน่ืองจากการไมไดรับงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

(วดป.ที่แลวเสร็จ) 
(9) 

แผนสงเสริม 
- ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554) 

- ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี  10 
(พ.ศ. 2550-2554) 

แผนพัฒนา 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (e-
library) 

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู 

 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
- รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 
- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 

ป 2552 
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องคประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 มาตราที่ 48 (สวท.7.2-1-01) โดยมีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชา และ
รับผิดชอบงานของสํานัก คุณสมบัติ การแตงต้ัง วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหนํามาตรา 34 มาใชโดย
อนุโลม ในการสรรหาผูอํานวยการสํานักใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาผูอํานวยการ (สวท.7.2-
1-02) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ไดลงคะแนนคัดเลือกผูเขารับการสรรหา 
และผลการลงคะแนนผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักตามประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 25 มกราคม 2550  
(สวท.7.2-1-03) มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการสํานักเลขที่ 105/2550 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 (สวท.7.2-1-04) 
และคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักที่ 976/2551 (สวท.7.2-1-05)  

2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ 
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยสํานักไดดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขาราชการ (สวท.7.2-2-01) อยางเครงครัดและติดประกาศใหทราบทั่วกันภายในสํานัก มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน ตามรูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัย (สวท.7.2-2-02) มีการจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานประจําสํานัก (สวท.7.2-2-03) โดยใหบุคลากรของสํานักปฏิบัติงานตามคูมือทีไดรับการพิจารณาทบทวนจาก
บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของแลววาจะเปนประโยชนตอสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 



   
           :  SAR  ปการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ สกอ. 63 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน  มีการ 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยสําหรับผูบริหาร (สวท.7.2-3-01) 
และจากการประเมินดังกลาวไดสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับ 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ดังหลักฐาน (สวท.7.2-3-02) ตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติของผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย (สวท.7.2-3-03) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบันตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (สวท.7.2-
3-04) มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูปฏิบัติงาน (สวท.7.2-3-05) 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง 
ครบถวน จากการประเมินผลการปฎิบัติงานดังกลาว สํานักไดจัดทาํแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร (สวท.7.2-4-01) 
ดังรายละเอียดโครงการ (สวท.7.2-4-02) รวมถึงไดสงผูบริหารเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดโดย สกอ. (สวท.
7.2-4-03) ไดสงบุคลากรของสํานักระดับหัวหนางานเขารวมโครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
(สวท.7.2-4-04) พรอมกับรายงานผลสําเร็จของโครงการดังกลาว (สวท.7.2-4-05) นอกจากน้ัน สํานักยังจัดโครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานใหกับผูบริหารทุกคน หัวหนางานทุกระดับ และเจาหนาที่เพ่ือสรางเสริมประสบการณ ในดานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตรและตัวบงช้ี (สวท.7.2-4-06) ดังผลสําเร็จของโครงการในรายงานสรุปการ
ประเมินผลโครงการฯ (สวท.7.2-4-07) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนน 
อิงเกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

4 4 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 
 
รายการแสดงหลักฐาน : 
 

-  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. 7.2-2-01 
-  สวท. 7.2-2-02 
-  สวท. 7.2-2-03 
-  สวท.7.2-3- 01 
-  สวท. 7.2-3-02 
-  สวท. 7.2-3-03 
-  สวท. 7.2-3-04 
-  สวท. 7.2-3-05 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการสรรหาผูอํานวยการ  พ.ศ. 2548 
ผลการสรรหาและแตงต้ังผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําสงแตงต้ังรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําสงแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
คูมือปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูบริหาร 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบันตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลความพึงพอใจผูปฏิบัติงาน 
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-  สวท. 7.2-4-01 
-  สวท. 7.2-4-02 
-  สวท. 7.2-4-03 
-  สวท. 7.2-4-04 
-  สวท. 7.2-4-05 
-  สวท. 7.2-4-06 
 
-  สวท. 7.2-4-07 

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สวท. 
โครงการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือขายนักสารสนเทศอุดมศึกษา รุนที่ 2 
โครงการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาผูบริหารและเตรียมผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศตามยุทธศาสตรและ 
      ตัวบงช้ี 
รายงานสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     สารสนเทศตามยุทธศาสตรและตัวบงช้ี [รูปภาพ] 

 
จุดแข็ง 

• ผูบริหารมีความเปนผูนําแตคงความสัมพันธอันดีกับบุคลากร 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
สรางระบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ 
แผนพัฒนา 
จัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ใหกับผูบริหาร 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
- รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 
- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา   รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ 
 ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให 
ประชาคมของสถาบันรับทราบ มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย ไดมีผูอํานวยการสํานักเปนคณะกรรมการ KM Team คําสั่งเลขที่  1059/2551 (สวท.7.3-1-01) มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดบริหารจัดการความรูในองคกรในระดับมหาวิทยาลัย   โดยมี   ผูอํานวยการสํานัก     และ
น.ส.เพชราภรณ  เพ็ชรแกวเปนกรรมการ (สวท.7.3-1-02) คําสั่งเลขที่  1060/2551 สํานักไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรและการบริหารจัดการความรูภายในสํานักโดยมีผูอํานวยการสํานักเปนประธาน และรองผูอํานวยการสํานักเปน
รองกรรมการ (สวท.7.3-1-03)  มีคณะกรรมการจัดการองคความรูในองคกรของสํานัก (สวท.7.3-1-04) มีคณะกรรมการ
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหนวยงาน (สวท.7.3-1-05) มีการประชุมทบทวนและพิจารณาหัวขอเรื่องการจัดการความรูภายใน
หนวยงาน (สวท.7.3-1-06) มีการจัดทําแผนการจัดการความรูและหนังสือสงแผนการจัดการความรูใหมหาวิทยาลัยรับทราบ 
(สวท.7.3-1-07) โดยสํานักไดมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบายเปาหมายเก่ียวกับการจัดการความรูของสํานักดัง
หลักฐาน (สวท.7.3-1-08) 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา  รอยละ  50  สํานักมี 
การจัดทําแผนการจัดการความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารประกอบดวย 7 
กระบวนการ (สวท.7.3-2-01) โดยสํานักไดดําเนินการกิจกรรมการจัดการความรูครบทุกขั้นตอนคือมีการบงช้ีความรู มีการ
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สะสมความรูจากการไปศึกษาดูงานดานสารสนเทศการบริหารและการประกันคุณภาพ มีการแสวงหาความรูทั้งภายใน
ภายนอก เปนตน (สวท.7.3-2-02) 

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ   100   สํานักมีการจัดทํา 
แผนตัวบงช้ีความรู เก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร (สวท.7.3-3-01)  และไดดําเนิน
กิจกรรมการจัดการความรูตามแผนท่ีกําหนดไวครบถวน (สวท.7.3-3-02) พรอมรายช่ือผูเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 
(สวท.7.3-3-03) 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู      สํานักไดจัดการฝกอบรมการใชโปรแกรมและ 
ประเมินผลการฝกอบรม (สวท.7.3-4-01) เมื่อพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม  ใหตรงตามความตองการของผูใชแลว ทุก
หนวยงานนําไปใชงานจริงและมีการประเมินผลการใชโปรแกรมจากผูใช (สวท.7.3-4-02) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงาน 
ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู   หลังจากปรับปรุงโปรแกรมตามความตองการของผูใชแลว ไดแจงใหทุก
หนวยงานใชโปรแกรม (สวท.7.3-5-01) ดวยการเรงรัดใหหนวยงานกรอกขอมูลตามโปรแกรม (สวท.7.3-5-02) ดังมีรายการ
เมนูการใชงาน (สวท.7.3-5-03) มีwebsite ในการบันทึกขอมูล (สวท.7.3-5-04) พรอมทั้งมี Webboard และเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูเก่ียวกับการใชโปรแกรม (สวท.7.3-5-05) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
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 -1- 08 
- สวท. 7.3 -2- 01 
- สวท. 7.3 -2- 02 
- สวท. 7.3 -3- 01 
- สวท. 7.3 -3- 02 

 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความรูในองคกร 
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดบริหารจัดการความรูในองคกร 
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและการบริหารจัดการความรูในสํานักวิทยบริการฯ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูในองคกร (KM) ในสํานักวิทยบริการฯ 
 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการชุมชนนักปฏิบัติภายในหนวยงาน 
รายงานการประชุมกิจกรรมการจัดการความรู 
 บันทึกสงแผนยุทธศาสตรและแผนการจัดการความรูในองคกรป งบประมาณ 2552 
 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย เปาหมายป 2551 
 แผนการจัดการความรู 
 กิจกรรมการจัดการความรู 
 แผนการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ 
 กิจกรรมการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ พรอมบัญชีรายช่ือผูรวมกิจกรรม 
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- สวท. 7.3 -3- 03 
 
-  สวท. 7.3-4- 01 
-  สวท. 7.3-4- 02 
-  สวท. 7.3-5- 01 
 
-  สวท. 7.3-5- 02 
-  สวท. 7.3-5- 03 
-  สวท. 7.3-5- 04 
-  สวท. 7.3-5- 05 

โครงการอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศหนวยงานเพื่องานประกันคุณภาพพรอมบัญชีรายช่ือ 
       ผูเขารวมกิจกรรม 
รายงานสรุปการประเมินผลการฝกอบรมการใชโปรแกรมฯ [พรอมภาพประกอบ] 
รายงานประเมินผลการใชโปรแกรมฯ  
การนําผลจกกิจกรรมที่ดําเนินงานไปสูการใชงานในกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ 
       จัดการเรียนรู 
เรงรัดกรอกขอมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศคณะ 
สรุปเมนูการใชงานโปรแกรม 
http://fis.rmutp.ac.th/ 
http://kms.rmutp.ac.th/page/home.aspx 

 
จุดแข็ง 

• มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในดานทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ, สถานที่) 
• มีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร และคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
จัดการความรูในองคกร 

 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• สงเสริมบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม  
- สรางเครือขายความรูกับภายนอก
องคกร 

 
 
 
 
แผนพัฒนา 
- โครงการ / กิจกรรม บริหารจัดการ 
ความรูสูการปฏิบัติ 
- วางแผนการพัฒนาสถาบัน  KM อยาง
ตอเน่ือง 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและการ
บริหารจัดการความรูในสํานักวิทยบริการฯ 

- คณะกรรมการจัดการความรูในองคกร 
(KM) ในสํานักวิทยบริการฯ 

ป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวให บุคลากรมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 
การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ 
รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข  

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น  

 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ สํานักวิทย 
บริการไดประสานกับกองบริหารงานบุคคล ทําการทดสอบสมรรถนะบุคลากรดวยวิธีการสุม ดังมีผลการวิเคราะหตาม
เอกสาร (สวท.7.4-1-05)  มีการกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร และตําแหนงสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย (สวท.7.4-1-04) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสํานัก (สวท.7.4-1-01)  มีระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ มีหลักการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลังที่ชัดเจน  
(สวท.7.4-1-03) มีการคํานวณและ วิเคราะหภาระงานทุกระดับ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและ
รักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สํานักไดจัดทํากรอบอัตรากําลัง (สวท.7.4-2-01) ตามที่ไดวิเคราะหตามหลักการในการบริหาร
ทรัพยกรบุคคล มีการมอบหมายภาระงานตามความรูความสามารถ และความถนัด (สวท.7.4-2-01) มีการกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาในแตละงานจากตารางการมอบหมายงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ และกําหนดตําแหนง (สวท.7.4-2-08)  โดยมี
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บันทึกขอความจากกองบริหารงานบุคคล แจงสํานักทําการประเมินบุคลากรจํานวน  2 รายซึ่งเปนผูปฏิบัติงานระดับตนที่มี
ประสบการณ  (สวท.7.4-2-03)  สํานักมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินบุคคลตําแหนงดังกลาว ประกอบดวย
ผูบริหารของสํานักจํานวน 3 คน (สวท.7.4-2-02)  มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงเลขานุการสํานัก (สวท.7.4-2-11) มีการแตงต้ังขาราชการและเจาหนาที่ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน (สวท.7.4-
2-04) สํานักไดสงผลงานของบุคลากร เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 8 
ตําแหนงผูชํานาญการ และมหาวิทยาลัยไดเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 (สวท.7.4-2-05) 
สํานักมีการสงสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยการสงบุคลากรเขารวมฝกอบรม สัมมนาและดูงานทุกคน ในสาขาที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ (สวท.7.4-2-06)  มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
ใชอางอิงสําหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน (สวท.7.4-2-09) มีมาตรการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ความสุข ดวยการจัดสรรเงินรางวัลที่ยุติธรรม (สวท.7.4-2-10) 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข สํานักไดสงบุคคลากรท่ีตองการตรวจสุขกภาพเขารับการตรวจสุขภาพฟรีประจําป ซึ่งใหบริการ
ตรวจที่เทเวศร (สวท.7.4-3-01) และ (สวท.7.4-3-02) มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ สํานักไดสงบุคลากรท่ี
สนใจเขารวมกิจกรรมในวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 15.00-18.00 น. (สวท.7.4-3-03)  สําหรับบุคลากรท่ีเปนสมาชิกสหกรณ
ราชมงคล มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการบริการรถรับ-สง เดินทางไปประชุมใหญสามัญประจําปที่คลองหกทุกป (สวท.7.4-3-04) 
ดานสวัสดิการดานเงินกู มหาวิทยาลัยไดทําความตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะหใหการจัดสรรเงินกูใหกับบุคลากรของ
สํานัก (สวท.7.4-3-05)  มหาวิทยาลัยไดมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไข การขอเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของมหาวิทยาลัย   (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)   (สวท.7.4-3-06)    มีระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (สวท.7.4-3-07) เพ่ือความม่ันใจของบุคลากรไดทํางานอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน   มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (สวท.7.4-4-02) มีประกาศเรื่องการแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ตําแหนงประเภทผูบริหาร ซึ่งเปนหลักเกณฑการนับประสบการณเก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ (สวท.7.4-4-03) มหาวิทยาลัยได
มีคําสั่งแตงต้ังใหขาราชการ ตําแหนงชํานาญปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สวท.7.4-4-01) 

5. สํานักไดสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักอยางเปนระบบ และไดสรปุผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ ในปการศึกษา 2551 (สวท.7.4-5-01) 
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 5 2  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 
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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. 7.4-2-01 
- สวท. 7.4-2-02 
 
- สวท. 7.4-2-03 
 
- สวท. 7.4-2-04 
- สวท. 7.4-2-05 
- สวท. 7.4-2-06 
- สวท. 7.4-2-07 
 
- สวท. 7.4-2-08 
- สวท. 7.4-2-09 
- สวท. 7.4-2-10 
- สวท. 7.4-2-11 
- สวท. 7.4-3-01 
- สวท. 7.4-3-02 
- สวท. 7.4-3-03 
- สวท. 7.4-3-04 
- สวท. 7.4-3-05 
 
- สวท. 7.4-3-06 
 
- สวท. 7.4-3-07 
- สวท. 7.4-4-01 
 
- สวท. 7.4-4-02  
 
- สวท. 7.4-4-03 
 
 - สวท.7.4-5-01 

   แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สํานักวิทยบริการฯ หนา 4 
การคํานวณ และวิเคราะหภาระงาน 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงวิชาการ ตําแหนงบริหาร และตําแหนงสายสนับสนุนของ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ผลการวิเคราะหสมรรถนะบุคลากร (รอ กบ.)  
กรอบโครงสรางอัตรากําลัง ภาระงาน ความกาวหนาตามสายงาน 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ตําแหนง 
       ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ) 
บันทึกขอความเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงปฏิบัติการ 
      ระดับตนที่มีประสบการณ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 869/2550 เรื่องแตงต้ังขาราชการ เจาหนาที่ใหปฎิบัติหนาที่ 
การประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการระดับ 8 
สรุปการอบรม/สัมมนาบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ปการศึกษา 2551 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพ่ือรับการจางเปนพนักงาน 
       มหาวิทยาลัย 
ตารางการมอบหมายงานและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
คูมือปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการ ฯ 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเลขานุการสํานัก 
บันทึกขอเสนอบริการหนวยแพทยเคล่ือนที่ตรวจสุขภาพ 
บันทึกขอความ เรื่องการตรวจสุขภาพ ประจําป 2552 
ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมกิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 
การจัดสวัสดิการบริการรถรับ-สง สมาชิกสหกรณเดินทางไปประชุมใหญสามัญประจําป 
การกูเงินธนาคารโครงการสวัสดิการเงินกู การตกลงทําความรวมมือกับธนาคารอาคาร 
       สงเคราะหในการจัดสวัสดิการเงินกู 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไข การขอเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง 
       ของมหาวิทยาลัย (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) 
ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 841/2551 เรื่องแตงต้ังใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการสํานัก 
     วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ 
     แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภท 
     ผูบริหาร (ฉบับที่ 3) 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ สํานักวิทยบริการและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2551 
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จุดแข็ง 
• สํานักมีระบบการสรรหาที่เหมาะสม สามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปฏิบัติงานกับหนวยงาน 

 
จุดตองพัฒนา 

• สรางระบบและแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
ออกกฎระบียบแนวปฏิบัติในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

แผนพัฒนา 
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  10  
(พ.ศ. 2550-2554) 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
- รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 
- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (สมศ. 5.5) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
2.  มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

รูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
 
เกณฑการประเมิน : 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานขอมูลอุดมศึกษาและรายงานการประชุมช้ีแจงนโยบายการจัดทํา 
ระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ (สวท.7.5-1-01) มีการประชุมรวมกับสถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา (สวท.7.5-1-02) 

2. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  มีการจัดเก็บขอมูลนักศกึษา หลักสูตร บุคลากร ขอมูลการเงิน ภาวการณ 
มีงานทําของบัณฑิต ขอมูลสถิติการศึกษา ขอมูลงบประมาณ ขอมูลบริการวิชาการ ขอมูลจํานวนเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
ขอมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สวท.7.5-2-01) มีระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพและการบริหารเพ่ือใชในการ
ตัดสินใจ (สวท.7.5-2-02) 

3. สํานักวิทยบริการฯ มีโปรแกรมที่ใชประเมินประสิทธิภาพ การใชงานระบบ  Network    มีโปรแกรมระบบ 
ปองกันความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลตาง ๆ มีการตรวจสอบสิทธิผูใชงานระบบ  มีการติดตามตรวจสอบการใชงาน
เครือขายตลอดเวลา มีการแตงต้ัง CSO ประจํามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหนาที่ดานการรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายและ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (สวท.7.5-3-01) มีนโยบายดานความปลอดภัย เชน email security , SSL VPN, 
Integrated Security Services และ Policy Firewall เปนตน (สวท.7.5-3-02) มีระบบการจัดการบัญชีรายช่ือผูใชงาน
คอมพิวเตอร เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกเขาใชระบบ Network ของมหาวิทยาลัย (สวท.7.5-3-03)  มีระบบ Monitoring  
(สวท.7.5-3-04) 
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4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดทําแบบสอบถาม Online ใหผูเขา 
รับบริการสามารถบันทึกคาความพึงพอใจของการใชฐานขอมูล และโปรแกรมจะคํานวณคาความพึงพอใจแบบ Realtime 
ในดานความทันสมัยของขอมูล ความครบถวนสมบูรณและถูกตองของขอมูล  ขอมูลตอบสนองตรงตอความตองการของ
ผูใช ความรวดเร็วในการเรียกใชบริการ ระบบขอมูลที่เปนหมวดหมู  รูปแบบและวิธีการในการนําเสนอ (สวท.7.5-4-01) 
ผูรับบริการสามารถแจงความประสงคเพ่ือปรับปรุงระบบฐานขอมูลไดที่สํานักหรือ E-mail ที่ระบุ 

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  จากการประเมินผลความพึงพอใจใน 
การใชงานระบบฐานขอมูล สํานักไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสอดคลองกับภาระกิจ และมีการจัดทําฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือความสะดวกและเช่ือมโยงฐานขอมูลภายในมหาวิทยาลัยใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีการปรับขยายวงจรสื่อสารที่เช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตจาก 20 Mbps เปน 300 Mbps เพ่ือใหระบบ
ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพความเร็วเพ่ิมขึ้น (สวท.7.5-5.01) มีรายงานผลการดําเนินการตามมติสภา มทร.พระนคร ป 2551  
(สวท.7.5-5-02) 

6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  นอกจากสํานักจะนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
แลว ยังคํานึงถึงความสอดคลองและการออกแบบฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบเดียวกับ สกอ.ดวย (สวท.7.5-6-01) เพ่ือให
สามารถรายงานผลในภาพรวมของประเทศได เชน ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิต   ฐานขอมูลหลักสูตร และฐานขอมูลการเงิน  (สวท.7.5-6-02) มีฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยและอางอิงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (สวท.7.5-6-03) 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

6 6 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

-  สวท. 7.5-1-01 
-  สวท. 7.5-1-02 
-  สวท. 7.5-2-01 
-  สวท. 7.5-2-02 
-  สวท. 7.5-3-01 
-  สวท. 7.5-3-02 
 
-  สวท. 7.5-3-03 
-  สวท. 7.5-3-04 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา 
โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา  
ศูนยขอมูลสารสนเทศ  http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร http://fis.rmutp.ac.th/ 
หนังสือแตงต้ัง CSO ประจํามหาวิทยาลัย 
นโยบายดานความปลอดภัย http://noc.rmutp.ac.th,   
                                             http://www.nms.rmutp.ac.th 
ระบบจัดการบัญชีรายช่ือผูใชงานคอมพิวเตอร http://dc.rmutp.ac.th/passport 
ระบบ Monitoring 
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-  สวท. 7.5-4-01 
 
-  สวท. 7.5-5-01 
-  สวท. 7.5-5-02 
-  สวท. 7.5-6-01 
-  สวท. 7.5-6-02 
-  สวท. 7.5-6-03 

ระบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ 
      http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/ 
รายการปรับปรุงฐานขอมูล 
รายงานผลการดําเนินการตามมติสภา มทร.พระนคร ป 2551 
กําหนดการปรับปรุงและสงขอมูลให สกอ. 
http://www.data.mua.go.th/cchedata/ 
ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยและอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส  http://www..rmutp.ac.th/ 

 
จุดแข็ง 

• มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
• มีผูรับผิดชอบจัดทําฐานขอมูลที่ชัดเจน 
• มีเจาหนาที่พัฒนาระบบงานขึ้นมาใชงานเอง 

 

จุดท่ีตองพัฒนา 
• การ Update ขอมูล 

 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
- ผลักดันใหเจาหนาที่รับผิดชอบตอ
ความถูกตองและทันสมัยของขอมูล 
- เพ่ิมความรูความสามารถของเจาหนาที่ 
IT ในเรื่องการใชงาน และการ
บํารุงรักษาบนขอมูล 
 
แผนพัฒนา 
- เพ่ิมเครื่องแมขาย และอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพในการรองรับการบริการ
ฐานขอมูล และโปรแกรมประยุกต 
- รวบรวมขอมูล ทรัพยากรตางๆ เชน 
ครุภัณฑ อาคาร และบุคลากร รวมทั้ง
ขอมูลทางบัญชีการเงิน ใหอยูในรูป
ฐานขอมูลเดียว 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ป 2552 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

- ดําเนินการติดต้ังโปรแกรมระบบบัญชี
การเงิน ระบบบุคลากร ระบบแผนงาน
งบประมาณ เพ่ือใชในการจัดการและ
การวางแผนทรัพยากรโดยรวม 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.6  : ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ อาทิ  เอกสารสิ่งพิมพ  เว็บไซด  
นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน  โดยทั่วอยางนอย 3 
ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเน่ืองและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
  

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด 
นิทรรศการ  สํานักไดจัดทํา website เผยแพรขอมูลขาวสาร และจัดบอรด (สวท.7.6-1-02)  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3
ชองทาง คือ ผานทางโทรศัพท  (สวท.7.6-2-01) ทางโทรสาร (สวท.7.6-2-02) ทางระบบ email  (สวท.7.6-2-03) และ ทาง 
webboard (สวท.7.6-2-04) 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม  มหาวิทยาลัยสรางชองทางรับเรื่องรองทุกขหรือขอรองเรียนดวยกลองรับเรื่องรองเรียน  (สวท.7.6-3-01) 
สํานักไดทําการสราง website เพ่ือรับเรื่องรองเรียนตาง ๆ โดยมอบหมายใหผูดูแล website ดานความปลอดภัยเปนผู
รวบรวมขอมูลเรื่องรองเรียนเสนออธิการบดี (สวท.7.6-3-02) มี website คันฉอง มทร.พระนคร รับเรื่องรองเรียน คําแนะนํา
ตาง ๆ โดยมีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียนและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหทราบแลว (สวท.7.6-3-03) มี webboard รับ
เรื่องรองเรียนและความคิดเห็นของประชาชน (สวท.7.6-3-04) มีwebsite แสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียนเก่ียวกับการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของเจาหนาที่ผานทาง website (สวท.7.6-3-05) 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
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คา 

เปาหมาย 
(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 3 2  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

-  สวท. 7.6-1-01 
-  สวท. 7.6-1-02 
 
 
- สวท. 7.6-2-01  
- สวท. 7.6-2-02 
- สวท. 7.6-2-03 
- สวท. 7.6-2-04 
- สวท. 7.6-3-01  
- สวท. 7.6-3-02  
- สวท. 7.6-3-03  
- สวท. 7.6-3-04  
- สวท. 7.6-3-05  

http://www.rmutp.ac.th/ 
http://www.arit.rmutp.ac.th/ 
http://lib.arit.rmutp.ac.th/ 
 http://noc.rmutp.ac.th/ 
ชองทางที่ 1 ผานระบบ โทรศัพท : 0-2282-9009-15 ตอ 6305, 6309 
ชองทางที่ 2 ผานระบบ โทรสาร : 0-2280-7919 
ชองทางที่ 3 ผานระบบ Email : webmaster@rmutp.ac.thwebmaster@rmutp.ac.th  
ชองทางที่ 4 ผานระบบ http://www.rmutp.ac.th/board_rmutp/ 
บันทึกขอความเรื่องการสรางชองทางรับเรื่องรองทุกขหรือขอรองเรียนของมหาวิทยาลัย 
บันทึกขอความเรื่องการสรางชองทางรับเรื่องราวรองเรียนทางเว็ปไซต 
คันฉอง มทร.พระนคร http://www.prd.rmutp.ac.th/complaint/show.php?qid=9 
เว็บบอรด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th/board_rmutp 
แสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียนเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของเจาหนาที่ผานทาง 
     เว็บไซต http://www.rmutp.ac.th/web2552/complain.php 

 
จุดแข็ง 

• มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 
• มีคณะกรรมการอํานวยการท่ีเอื้อใหมีบุคคลภายนอกเขามารวมในการพัฒนา 

 

จุดท่ีตองพัฒนา 
• ที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน 
• กระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่รวดร็ว 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
- การ Monitoring ชองทางในการรับฟง
ความคิดเห็น 

 
 
แผนพัฒนา 
- ปรับปรุง website สงบุคลากรเขารับ
การอบรม สัมมนา เพ่ือนําความรูที่
ไดมาพัฒนาระบบงาน 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงาน
ในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรอืความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  ดัง
คําสั่งที่ 1001/2551 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย มีหนาที่กําหนดกรอบ 
นโยบาย ทิศทาง การบริหารความเสี่ยง (สวท.7.8-1-01) มีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงเพ่ือติดตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และพิจารณาความเสี่ยง (สวท.7.8-1-02)  สํานักไดจัดทําขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง (สวท.7.8-1-03) 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ง   ดังรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย (สวท.7.8-2-01) และแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร (สวท.7.8-2-02) 
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3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  สํานักไดจัดสงแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหมหาวิทยาลัย พิจารณา (สวท.7.8-3-01) 
มีแบบประเมินและควบคุมภายในโครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย (สวท.7.8-3-02) 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบเครอืขายภายในหาวิทยาลัย
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สวท.7.8-4-01) ใหดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของสํานัก (สวท.
7.8-4-03) สํานักไดทําหนังสือรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานใหมหาวิทยาลัยทราบ 
(สวท.7.8-4-02) มีแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในที่สํานักเปนผูดําเนินการ (สวท.7.8-4-04) 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  มีหนังสือสงรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานรอบป 2551 (สวท.7.8-5-01) มีหนังสือรับรองการควบคุมภายในของ
ผูบริหารระดับหนวยงาน (สวท.7.8-5-02) มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงงวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 50 - 30 กันยายน 
2551 (สวท.7.8-5-03) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 (สวท.7.8-5-05) มี
รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552) (สวท.7.8-5-05) มีรายละเอียด
งบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย (สวท.7.8-5-06) ซึ่งแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแกปญหาความเสี่ยงดานการพัฒนาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย  
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

4 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

-  สวท. 7.8-1-01 
-  สวท. 7.8-1-02 
-  สวท. 7.8-1-03 
 
-  สวท. 7.8-2-01 
-  สวท. 7.8-2-02 
-  สวท. 7.8-3-01 
-  สวท. 7.8-3-02 
-  สวท. 7.8-4-01 
 

คําสั่งแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2551 
เอกสารขั้นตอนการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทย 
      บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 
แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรฯ 
หนังสือสงแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
แบบประเมินและควบคุมภายในโครงการพัฒนาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 
คําสงแตงต้ังกรรมการพัฒนาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ 
     ควบคุมภายใน 
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-  สวท. 7.8-4-02 
-  สวท. 7.8-4-03  
 
-  สวท. 7.8-4-04 
-  สวท. 7.8-5-01 
-  สวท. 7.8-5-02 
-  สวท. 7.8-5-03 
-  สวท. 7.8-5-04 
-  สวท. 7.8-5-05  
-  สวท. 7.8-5-06 

หนังสือสงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 
ขั้นตอนการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการและ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2551 
แบบประเมินองคประกอบของมาตราฐานการควบคุมภายใน 
หนังสือสงรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานรอบป 2551 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงาน 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 
รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2552) 
รายละเอียดงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย 

 
จุดแข็ง 

• มีการทําแผนประเมินความเสี่ยง 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• ขยายการทําแผนประเมินความเสี่ยงใหทั่วถึงทุกกลุมงาน 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
- การฝกอบรมเรื่องประเมินความเสี่ยง 
 
แผนพัฒนา 
- ทบทวนปรับแผนประเมินความเสี่ยง 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
- รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 
- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในของ
สํานัก มีเปาหมายการประเมิน มีตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน (สวท.7.9-1-01) 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนงานการประเมินผลภายใน ตามวงจร PDCA มีระบบการ 
ติดตามผลการดําเนินงาน (สวท.7.9-2-01) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จํานวน 7 ยุทธศาสตร ในแตละยุทธศาสตรจะมีการกําหนดตัวบงช้ีไวครบ เปนยุทธศาสตรและตัวบงช้ีดาน ICT ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักวิทยฯ เปนผูดําเนินการ (สวท.7.9-3-02) มีรายงานการประชุมเพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตร  เพ่ือยืนยันพันธกิจและยุทธศาสตร (สวท.7.9-3-01) 

4. มกีารจัดทํา Strategy  Map ของสํานัก (สวท.7.9-4-08) มีการกําหนดตัวบงช้ีตามพันธกิจและยุทธศาสตรทั้ง 7 
ยุทธศาสตรเปนตัวบงช้ีในดาน ICT (สวท.7.9-4-01) มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท.7.9-4-02) มีตารางแสดงความสัมพันธของยุทธศาสตร ICT และภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เชน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน (สวท.
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7.9-4-03) มีตารางสรุปยุทธศาสตรของแผนงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรแผนแมบท ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ (สวท.
7.9-4-04) มีขอเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน (สวท.7.9-4-05) มีนโยบายตัวบงช้ี KPI ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2550 (สวท.7.9-4-06) มีตารางถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายสูระดับกลุมงาน (สวท.7.9-4-07) 
สํานักมีผังยุทธศาสตร (สวท.7.9-4-09) และผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สวท.7.9-4-10) มีแผนผังการดําเนินการถายทอด
ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูบุคคล (สวท.7.9-4-11) มีการทํา scorecard (สวท.7.9-4-12) 

5. สํานักมีการประชุมทบทวนและยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรดังรายงานการประชุม (สวท.7.9-5-01) 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆดังที่

สํานักไดมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานโดยมีหลักเกณฑใหหัวหนากลุมรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน  
(สวท.7.9-6-01)  และรายงานประจําเดือน http://203.158.144.130/arit/web/ContactActivity.aspx?do=4 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองจากการสรุปผลการดําเนินงานรายงาน
ตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน (สวท.7.9-7-01) และสรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีประจําปการศึกษา 
2551 (สวท.7.9-7-02) 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจผูปฏิบัติงาน   (สวท.7.9-8-01) และประกาศมหาวิทยาลัย     เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัล (สวท.7.9-8-02)  
 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

8 8 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

-  สวท. 7.9-1-01 
- สวท. 7.9-2-01 
-  สวท. 7.9-3-01  
-  สวท. 7.9-3-02  
-  สวท. 7.9-4-01  
-  สวท. 7.9-4-02  
 
-  สวท. 7.9-4-03  
-  สวท. 7.9-4-04  
 
-  สวท. 7.9-4-05  
-  สวท. 7.9-4-06  

แนวทางการประเมินภายใน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการประเมินภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานประชุมวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
การกําหนดตัวบงช้ีตามพันธกิจ และยุทธศาสตร พรอมรายงานแผนงาน/โครงการ 
ตัวบงช้ีตามพันธกิจและยุทธศาสตร 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
     (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ความสัมพันธของยุทธศาสตรและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
สรุปยุทธศาสตรแผนงานสอดคลองกับยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตรแผนแมบท ICT  
     ของชาติ 
ขอเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการภานใน 
นโยบายตัวบงช้ี (KPI) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศป 2550 
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-  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. 7.9-5-01  
-  สวท. 7.9-6-01 
-  สวท. 7.9-7-01 
-  สวท. 7.9-7-02 
-  สวท. 7.9-8-01 
-  สวท. 7.9-8-02 

การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายสูระดับกลุมงานและบุคคล ป 2551 
Strategy Map สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผังยุทธศาสตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
แผนผังการดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสงบคุคล 
การทํา Scorecard การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายสูระดับบุคคล 
รายงานการประชุมกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงานรายงานตามยุทธศาสตรรอบ 12 เดือน 
สรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีประจําปการศึกษา พ.ศ.2551 
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจผูปฏิบัติงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล 

 
จุดแข็ง 

• มีการถานทอดแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(พ.ศ. 2550 – 2554) ถึงระดับบุคคล 

• แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• การปรับแผนเน่ืองจากการไมไดรับงบประมาณตามแผนที่กําหนด 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

 
แผน/โครงการ/กจิกรรม  (7) ผูรับผิดชอบ 

(8) 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 
แผนสงเสริม 
- ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554) 

- ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี  10 
(พ.ศ. 2550-2554) 

แผนพัฒนา 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส (e-
library) 

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู 

 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป 
- รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ 
- รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ป 2552 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (สมศ. 7.1) 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  

5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล คณะ 
และมหาวิทยาลัย 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน มีคูมือระบบ 

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย (สวท.9.1-1-01) มีระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร (สวท.9.1-1-02) 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   ดังวิสัยทัศน นโยบาย และ
เปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร (สวท.9.1-2-01) มีเปาหมายคุณภาพ นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ของ มทร.พระนคร ป
การศึกษา 2551 (สวท.9.1-2-02) มีแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพป 2551-2552 (สวท.9.1-2-03)  

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน 
อื่น ๆ ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังคําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
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ยุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี และจัดเก็บขอมูลฯ (สวท.9.1-3-01) มีแผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ป 2551-2552  
(สวท.9.1-3-02) มีนโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.9.1-3-03) มีเปาหมาย
คุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศีกษา 2550 และ 2551 (สวท.9.1-3-04) มีผูกํากับดูแลตัว
บงช้ีตามเปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร ประจําปการศึกษา 2550 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ทั้งการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  ดังรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 
2549 มทร.พระนคร (สวท.9.1-4-01) มีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร (สวท.9.1-4-02)  
มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ (สวท.9.1-4-03) มีรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ (สวท.9.1-4-04) และมีผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ี 9 คณะ  
มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550 (สวท.9.1-4-05) 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานัก
ไดรับขอแนะนําใหปรับปรุงในบางขอ สํานักจึงไดดําเนินการปรับปรุงแลวดังรายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ผลการประเมิน (สวท.9.1-5-01)  

6. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน    คือโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวท.9.1-6-01) 

 
การประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

5 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

-  สวท. 9.1-1-01 
 -  สวท.9.1-1-02 
-  สวท.9.1-2-01 
-  สวท.9.1-2-02 
-  สวท.9.1-2-03 
-  สวท.9.1-3-01 
 
-  สวท. 9.1-3-02 
-  สวท. 9.1-3-03 
-  สวท. 9.1-3-04  

คูมือระบบประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 
มีวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายคุณภาพ มทร.พระนคร 
เปาหมายคุณภาพ นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ของ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2551 
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพป 2551-2552 
คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร กํากับดูแลตัวบงช้ี และจัดเก็บ 
       ขอมูลฯ 
แผนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ ป 2551-2552 
นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา  2550  และ 2551 
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-  สวท. 9.1-3-05 
 
-  สวท. 9.1-4-01 
-  สวท. 9.1-4-02 
-  สวท. 9.1-4-03  
-  สวท. 9.1-4-04 
-  สวท. 9.1-4-05 
-  สวท. 9.1-5-01  
 -  สวท.9.1-6-01 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําป 
       การศึกษา 2550 
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 2549 มทร. พระนคร 
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ี 9 คณะ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550 
รายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน สวท. 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
       พระนคร  

 
จุดแข็ง 

• มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
• มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
• มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/สํานัก 
• บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. 
และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

 

จุดท่ีตองพัฒนา 
• ควรมีการสรางความมั่นใจ  และสรางความม่ันคงในการทํางานใหกับบุคลากร เชน การบรรจุแตงต้ังใหเปน
พนักงาน เพ่ือแกปญหาการลาออกของบุคลากร 

• ควรมีการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ  เพ่ือ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใหทํางานงายขึ้นและไมซ้ําซอน 

 
 

แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9) 

แผนสงเสริม 
- พิจารณาใชประโยชนจาก
องคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ  ที่
ปรากฏในผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาปจจัย
ตางๆ อยางจริงจัง 

- สํานักประกันคุณภาพมทร.พ 
- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (QMR) 

 
 
 

ป 2552 
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แผน/โครงการ/กจิกรรม 
(7) 

 
ผูรับผิดชอบ 

                             (8) 

 
งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา 
ดําเนินการ (วดป.ท่ีแลวเสร็จ) 

(9) 
 

- ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ืองโดยทันที และปรับให
เขากับระบบงานของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แผนพัฒนา 
- จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการ
ปฏิบัติราชการใหเปนระบบ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สมศ. 7.2) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเน่ือง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรอืมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเน่ือง ดัง
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 2549 มทร.พระนคร (สวท.9.3-1-01) มีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร (สวท.9.3-1-02) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานัก
วิทยบริการฯ (สวท.9.3-1-03) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ (สวท.9.3-1-04) 
และมีผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ี 9 คณะ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550 (สวท.9.3-1-05) 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตามรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการฯ (สวท.9.3-2-01) และผลรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ (สวท.9.3-2-02) 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด โดยสํานักไดนําผลการประเมินแสดงบน website หลังจากการประเมินเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน (สวท.9.3-3-01)  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง  ตามรายงานการ 
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน (สวท.9.3-4-01)  

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหทุกหนวยงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน และโปรแกรมจะคํานวณตัดคะแนนรวม
อัตโนมัติ (สวท.9.3-5-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย 
 

คา 
เปาหมาย 

(ขอ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

(ขอ) 

คะแนนอิง
เกณฑ 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

4 5 3  ตํ่ากวาเปาหมาย    เทากับเปาหมาย    สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 

-  สวท. 9.3-1-01  
-  สวท. 9.3-1-02  
-  สวท. 9.3-1-03  
-  สวท. 9.3-1-04  
-  สวท. 9.3-1-05  
-  สวท. 9.3-2-01  
-  สวท. 9.3-2-02  
 -  สวท. 9.3-3-01 
 -  สวท. 9.3-4-01 
 -  สวท. 9.3-5-01 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในป 2549 มทร. พระนคร 
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 มทร.พระนคร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ี 9 คณะ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2550 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 
รายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน สวท. 
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
       พ.ศ. 2552  

 
จุดแข็ง 

• มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
• มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
• มีการทํารายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/สํานัก 
• บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. 
และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

 
จุดท่ีตองพัฒนา 

• ควรมีการสรางความมั่นใจ  และสรางความม่ันคงในการทํางานใหกับบุคลากร เชน การบรรจุแตงต้ังใหเปน
พนักงาน เพ่ือแกปญหาการลาออกของบุคลากร 

• ควรมีการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ  เพ่ือ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใหทํางานงายขึ้นและไมซ้ําซอน 
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แนวทางแกไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาสงเสริมจากผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร  ปการศึกษา 2551 

แผน/โครงการ/กจิกรรม   
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

งบประมาณ (บาท)/ระยะเวลา
ดําเนนิการ(วดป.ที่แลวเสร็จ) 

(9)  

แผนสงเสริม 
- พิจารณาใชประโยชนจาก
องคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ  ที่
ปรากฏในผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาปจจัย
ตางๆ อยางจริงจัง 

- ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ืองโดยทันที และปรับให
เขากับระบบงานของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แผนพัฒนา 
-  จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการ
ปฏิบัติราชการใหเปนระบบ 

 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (QMR) 

 
 
 
 

ป 2552 
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ตารางท่ี 4 – 1  (ส. 1)  ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
      ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของสํานักวิทยบริการและ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประเภทสถาบัน        เนนพัฒนาสังคม 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 
 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษ 2550 ปการศึกษา 2551 

คา 
น้ําหนัก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง 
ตัว 
หาร 

ผล 

มาตรฐานที ่2 ก  ดานธรรมาภิบาล ของการบริหารการอุดมศกึษา  (น้ําหนักรอยละ  50) 
1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ  แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ  (กระบวนการ) 

6 ขอ 7 ขอ 6 ขอ   7 ขอ 
 

5 / 3 ดีมาก 

 

1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏบัิติงานท่ีกําหนด 
(ผลผลติ) 

รอยละ  
82 

รอยละ  
85 

รอยละ  
85 

  รอยละ 
100 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกขอ 
สถาบัน (กระบวนการ)  

3 ขอ 4 ขอ 3 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
7.4   มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และ
ธํารงรกัษาไวใหบุคลากรมีคณุภาพ 
และประสิทธิภาพ(กระบวนการ)   

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   3 ขอ 5 x 2 พอใช 

 

7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่
การบริหาร  การเรยีนการสอนและ
การวิจัย(ปจจัยนําเขา) 

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   6 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคดิเห็น  รวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา (ผลผลติ) 

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   3 ขอ 5 / 2 พอใช 

 



   
           :  SAR  ปการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ สกอ. 93 

ตารางท่ี 4 - 1 (ส. 1)  ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
   ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของสํานักวิทยบริการและ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา 2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 
คา

น้ําหนั
ก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง 
ตัว 
หาร 

ผล 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
(กระบวนการ)  

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด ตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับ องคกรสู
ระดับบุคคล (ผลผลิต) 

8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ   8 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  7       35  2.71 ดีมาก 

องคประกอบที่ 9  (สกอ.) :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา (น้ําหนกัรอยละ  10) 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
(กระบวนการ)   

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

9.3 ขอความสําเร็จของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน (ผลผลติ) 

4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  9       10  3.00 ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

      
55  2.81 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 – 2(ก)  อธิบายตารางสรุปผล (ส.2) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภท 
ของตัวบงช้ี ของ สกอ. ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

องคประกอบที ่
จํานวน/ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. 

ปจจัยนําเขา (I) กระบวนการ (P) ผลผลติหรือผลลพัธ (O) รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน , วัตถปุระสงคและ 
     แผนการดําเนนิงาน 

- 1            (1.1) 1              (1.2) 2 

2.  การเรียนการสอน - - - - 

3.  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา - - - - 

4.  การวิจัยส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม - - - - 

5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม - - - - 

6.  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - - - - 

7.  การบริหารและการจัดการ 1         (7.5) 4    (7.2,7.3,7.4,7.8) 2           (7.6,7.9) 7 

8.  การเงินและงบประมาณ - - - - 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 1             (9.1) 1              (9.3) 2 

รวม 1 6 4 11 
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ตารางท่ี 4 – 2(ข)  ตารางสรุปผล (ส.2)  สรุปคะแนนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของ 
   ตัวบงช้ี ของ สกอแตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3 ของสํานักวทิยบริการและ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O 

เฉลี่ย 
รวม 

≤1.50  ยังไมไดคณุภาพ        
1.1-2.00   ระดับพอใช 
2.01-2.50 ระดับดี            
2.51-3.00 ระดับดีมาก 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลติ / 
ผลลพัธ 

องคประกอบที่ 1.  ปรัชญา  ปณิธาน , 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

- 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก  

องคประกอบที ่2.  การเรียนการสอน - - - - -  

องคประกอบที ่3.  กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

- - - - -  

องคประกอบที ่4.  การวิจัย
ส่ิงประดิษฐ  และนวัตกรรม 

- - - - -  

องคประกอบที ่5.  การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- - - - -  

องคประกอบที ่6.  การทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - -  

องคประกอบที ่7.  การบริหารและ
การจัดการ 

3.00 2.75 2.5 2.71 ระดับดีมาก  

องคประกอบที ่8.  การเงินและ
งบประมาณ 

- - - - -  

องคประกอบที ่9.  ระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ 

- 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

3.00 2.83 2.75 2.81 ระดับดีมาก  

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก   
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ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาวาไดมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีหลัก จึงไดจัดแบงตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
ซึ่งถือเปน  ตัวบงช้ียอยลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละหัวระดับ    ดังปรากฏในตารางที่ 4 – 3ก 
 
ตารางท่ี 4 – 3ก  อธิบายตารางสรุปผล (ส.3) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมิน 
         คุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรฐาน 
จํานวนตัวบงช้ีแตละดาน 

รวม 
ปจจัยนําเขา (I) กระบวนการ (P) ผลผลิตหรือผลลัพธ (O) 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - -  

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
    อุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
          ของการบริหารการอุดมศึกษา 
     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ 
          การบริหารการอุดมศึกษา 

 
 
1              (7.5) 
 

 
 
5   (1.1,7.2,7.4, 7.8, 9.1) 
 

 
 
4    (1.2, 7.6,7.9, 9.3) 
 

 
 

10 
 

- - -  

3. มาตรฐานดานการสรางและ 
    พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
    สังคมแหงการเรียนรู 

- 
 
1              (7.3) - 1 

รวม 1 6 4 11 
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ตารางท่ี 4 – 3ข  ตารางสรุปผล (ส.3) สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  
         สกอ. (11 ตัวบงช้ี) แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                             

มาตรฐาน 

คะแนนรวมแตละดาน ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I 

ปจจัยนําเขา 
P 

กระบวนการ 
O 

ผลผลิต / 
   ผลลัพธ 

รวม ≤1.50 ยังไมไดคณุภาพ   
1.1-2.00   ระดับพอใช 
2.01-2.50 ระดับดี           
2.51-3.00 ระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1.  ดานคุณภาพบัณฑิต - - - - -  

มาตรฐานท่ี 2.  ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 
     ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
          ของการบริหารการอุดมศึกษา 

 
 

3.00 

 
 

2.80 

 
 

2.75 

 
 

2.80 

 
 

ระดับดีมาก 

 

     ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ 
          การบริหารการอุดมศึกษา - - - - -  

มาตรฐานท่ี 3.  ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกมาตรฐาน 3.00 2.83 2.75 2.81 ระดับดีมาก  

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก   
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ตารางท่ี 4 - 4 (ตารางคํานวณ ส.3) ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน  
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร 

   ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ประเภทสถาบัน        เนนพัฒนาสังคม 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 
 

 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษ 2550 ปการศึกษา 2551 

คา 
น้ําหนัก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง 
ตัว 
หาร 

ผล 

มาตรฐานที ่2 ก  ดานธรรมาภิบาล ของการบริหารการอุดมศกึษา  (น้ําหนักรอยละ  50) 
1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ  แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ  (กระบวนการ) 

6 ขอ 7 ขอ 6 ขอ   7 ขอ 
 

5 / 3 ดีมาก 

 

1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏบัิติงานท่ีกําหนด 
(ผลผลติ) 

รอยละ  
82 

รอยละ  
85 

รอยละ  
85 

  รอยละ 
100 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกขอ 
สถาบัน (กระบวนการ)  

3 ขอ 4 ขอ 3 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
7.4   มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และ
ธํารงรกัษาไวใหบุคลากรมีคณุภาพ 
และประสิทธิภาพ(กระบวนการ)   

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   3 ขอ 5 x 2 พอใช 

 

7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่
การบริหาร  การเรยีนการสอนและ
การวิจัย(ปจจัยนําเขา) 

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   6 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคดิเห็น  รวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา (ผลผลติ) 

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   3 ขอ 5 / 2 พอใช 
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ตารางท่ี 4 - 4 (ตารางคํานวณ ส.3) ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน  
      ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร 

    ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

 
 

 
 
 
 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา2551 

ผลการ
ประเมิน 

ปการศึกษ 2550 ปการศึกษา 2551 

คา 
น้ําหนัก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง 
ตัว 
หาร 

ผล 

7.8   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
(กระบวนการ)   

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอด 
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ  
องคกรสูระดับบุคคล (ผลผลิต) 

8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ   8 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

9.1   มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
(กระบวนการ)   

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

9.3   ระดับความสําเร็จของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน(ผลผลติ) 

4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก       50  2.80 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3  ดานพันธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา (น้ําหนกัรอยละ  5) 
7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร(กระบวนการ)   

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี 3       5  3.00 ดีมาก 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

      
55  2.81 ดีมาก 
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ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานอยาง
ครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานกระบวนการภายใน   ดานการเงินและดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึงนวัตกรรม ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 
ดาน จึงถูกกําหนดขึ้นอยางสมดุลระหวางมุมมองดานตาง ๆ ท่ีกลาวขางตน ดังปรากฏในตารางที่ 4-5ก  
 

ตารางท่ี 4 – 5ก อธิบายตารางสรุปผล (ส.4) แสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงช้ีในมุมมอง 
           เหลาน้ันตามมาตรฐาน สกอ. ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
จํานวนตัวบงชีแ้ตละดาน 

รวม 
ปจจัยนําเขา (I) กระบวนการ (P) ผลผลติหรือผลลพัธ (O) 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - - - - 
2. ดานกระบวนการภายใน - 4   (1.1, 7.2, 7.8, 9.1) 3        (1.2, 7.9, 9.3) 7 

3. ดานการเงิน - - - - 
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวตักรรม - 2           (7.3, 7.4) - 2 

รวม - 6 3 9 

 

ตารางท่ี 4 – 5ข ตารางสรุปผล (ส.4) สรุปคะแนนแตละมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงช้ี ในมุมมองเหลาน้ัน  
         ตามมาตรฐาน สกอ. (9 ตัวบงช้ี)  แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

          สารสนเทศ 
 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
คะแนนตัวบงชีแ้ตละดาน 

รวม 
ปจจัยนําเขา (I) กระบวนการ (P) ผลผลติหรือผลลพัธ (O) 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย - - - - 
2. ดานกระบวนการภายใน - 3.00 3.00 3.00 
3. ดานการเงิน - - - - 
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวตักรรม - 2.50 - 2.50 

รวม - 2.83 3.00 2.89 
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ตารางท่ี 4 – 6 (ตารางคํานวณ ส. 4) ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ       สรุปผลการดําเนินงาน  
        ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551  
        ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทสถาบัน          เนนพัฒนาสังคม 

 

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา2551 

ผลการ
ประเมิน 

  ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 
คา

น้ําหนั
ก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน

เกณฑ สกอ. 
(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง 
ตัว 
หาร 

ผล 

1  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  (น้ําหนักรอยละ  5 ) 
7.6    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส

ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคดิเห็น รวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพือ่
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ผลผลิต) 

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   3 ขอ 5 / 2 พอใช 

 

เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

      
5  2 พอใช 

2.  ดานกระบวนการภายใน  (น้ําหนักรอยละ  35 ) 
1.1    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวน การพัฒนากล
ยุทธ  แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ (กระบวนการ) 

6 ขอ 7 ขอ 6 ขอ   7 ขอ 
 

5 / 3 ดีมาก 

 

1.2    รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏบัิติงานท่ีกําหนด 
(ผลผลติ) 

รอยละ  
82 

รอยละ  
85 

รอยละ  
85 

  รอยละ 
100 

5 / 3 ดีมาก 

 

7.2    ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ 
สถาบัน (กระบวนการ) 

3 ขอ 4 ขอ 3 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
7.8    มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา

ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
(กระบวนการ) 

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 – 6 (ตารางคํานวณ ส. 4) ตารางสรุปการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ สรุปผลการดําเนินงาน    
                       ผลการประเมินรายตัวบงช้ีและคาเฉล่ียรายมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551  
        ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

 

                                                            

 

 ≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ      1.51-2.00 พอใช  2.01-2.50 ดี  2.51-3.00 ดีมาก 

 

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการ คะแนนที่ไดปการศึกษา2551 

ผลการ
ประเมิน 

  ปการศึกษา 2550 ปการศึกษา 2551 
คา

น้ําหนั
ก 

บรรลุ
เปาหมาย 

 / = บรรลุ 

x= ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ 
สกอ. 

(1,2,3) 

เปา 
หมาย 

ผล 
เปา 
หมาย 

ตัวต้ัง 
ตัว 
หาร 

ผล 

7.9    ระดับความสําเร็จของการถายทอด 
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ 
องคกรสูระดับบุคคล(ผลผลิต) 

8 ขอ 8 ขอ 8 ขอ   8 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

9.1    มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
(กระบวนการ) 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

9.3    ระดับความสําเร็จของการประกนั 
คุณภาพการศึกษาภายใน(ผลผลติ) 

4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ   4 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 
เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการภายใน       35  3.00 ดีมาก 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรู และนวตักรรม  (น้ําหนักรอยละ  15 ) 
7.3    มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรยีนรู

โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร(กระบวนการ) 

4 ขอ 5 ขอ 4 ขอ   5 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

7.4    มีระบบและกลไกในการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และ
ธํารงรกัษาไวใหบุคลากรมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ(กระบวนการ) 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   3 ขอ 5 x 2 พอใช 

 

7.5    ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่
การบริหาร การเรียนการสอนและ
การวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

3 ขอ 5 ขอ 3 ขอ   6 ขอ 5 / 3 ดีมาก 

 

เฉลี่ยคะแนนดายบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

      
15  2.67 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

      
55  2.81 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 - 7  เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
         และมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2551  

             แตละตัวบงช้ีใชคะแนนอิงเกณฑเต็ม 3 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

องคประกอบที ่

คาน้าํ 
หนัก 

ผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน สกอ. 

หมายเหตุ 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผล 
ผลิต 

รวม ปจจัย
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผล 
ผลิต 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค
และแผนการดําเนนิงาน 

15 - 3.00 3.00 3.00 - 3.00 3.00 3.00  

2. การเรียนการสอน - - - - - - - - -  
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา - - - - - - - - -  
4. การวิจัยส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม - - - - - - - - -  
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - - - - - - - - -  
6. การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม - - - - - - - - -  
7. การบริหารจัดการ 60 3.00 2.75 2.86 2.67 3.00 2.75 2.5 2.71  
8. การเงินและงบประมาณ 15 3.00 - - 3.00 - - - -  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10 - 3.00 3.00 3.00 - 3.00 3.00 3.00  

เฉลี่ยถวงน้ําหนักรวม 100  2.89 3.00 2.83 2.75 2.81  

 
 

เน่ืองจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนไมมีการผลิตบัญฑิต จึงไมมีการ
ประเมินมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สรุปผลสัมฤทธ์ิไดผลสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มท
ร.พระนคร เปรียบเทียบกับมาตรฐานสกอ. พบวา แตละองคประกอบไดคะแนนใกลเคียงกัน และผลการประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานของ สวท. มทร.พระนคร ได 2.89 และผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สกอ. ได 2.81 
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สรุปผลการดาํเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ปการศึกษา 2551 
โดยรวมในรอบปการศึกษา 2551 ผลการประเมินการดําเนินงานตามภารกิจ ท้ัง 9 องคประกอบ

ตามมาตรฐานของ มทร.พระนคร มีดังตอไปนี้ 
มาตรฐานท่ี  1  ปรัชญาปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีการ

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในรูปแบบของคณะกรรมการไดรวมกันจัดทํา
วิสัยทัศน และกําหนดภารกจิ เปาหมายแผนกลยุทธ แผนงาน โครงงานและกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวงฯ โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบท 
ICT กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2550-2554 บุคลากรรอยละ 100 รับรูและดําเนนิงานตามแผน ซ่ึงใช
หลักการ PDCA ในการดาํเนินงานกิจกรมตางๆ ตามแผนการดําเนินงานและโครงการ 

ผลการประเมินตนเองดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย 6/2 = 3.0 และดานผลผลิตคาเฉล่ียเปน 3/1 = 3.0 
คาเฉล่ียรวมของมาตรฐานท่ี 1 เทากับ 3.0  

จุดเดน 
• มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
• มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลครบทุกข้ันตอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
• การประเมินผลและปรับปรุงแผนการดําเนินงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณและไมตอเนื่อง 

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
• กําหนดใหมีการประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานตามเปาหมาย เหมาะสมกับสถานการณ  
อยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี  2  การเรียนการสอน 
ในมาตรฐานนีเ้นื่องจากสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนไมมี

การผลิตบัญฑิต จึงไมมีการประเมินมาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ในมาตรฐานนีเ้นื่องจากสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนไม

มีนักศึกษาของสํานักฯ เอง จึงไมมีการประเมินมาตรฐานดานกจิกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 
มาตรฐานท่ี  4  การวิจัย  
ในมาตรฐานนีเ้นื่องจากสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนหนวยงานสนับสนุนไม

มีการเรียนการสอน ไมมีบุคลากรสายวิชาการของสํานักฯ เอง เพียงแตมีภารกิจสนับสนุนดานการวจิัย
ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  จึงไมมีการประเมินมาตรฐานดานการวจิัย  
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มาตรฐานท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
ในมาตรฐานนีเ้นื่องจากสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมีภารกจิในการบริการ

วิชาการแกสังคมโดยตรง เพียงแตมีภารกจิสนับสนุน ดานการบริการวิชาการแกสังคม ใหกับมหาวิทยาลัย
ฯ จึงไมมีการประเมินมาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 

มาตรฐานท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในมาตรฐานนีเ้นื่องจากสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมีภารกิจในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง เพยีงแตมีมีภารกจิสนับสนุนในบางเร่ืองเทานัน้ จึงไมมีการประเมินมาตรฐานดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความตระหนกัในการบริหารจัดการและมีการ

พัฒนาระบบการบริหารอยางตอเนื่องรวมทั้งระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ
วิจัยและสรางระบบการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็   

ในดานการพัฒนาบุคลากรมีการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลทุก
กลุม มีการพัฒนาผผูบริหารทุกระดับและมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนนมี
การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคการเรียนรู มีการพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ ใหไดรับการพัฒนาความรู 
หรือทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ดานปจจยันําเขามีคาเฉล่ีย  3/1 = 3.0  ดาน
กระบวนการมคีาเฉล่ีย  11/4=2.75 และดานผลผลิตคาเฉล่ียเปน  20/7=2.86   คาเฉล่ียรวมของมาตรฐานท่ี  7  
เทากับ 2.67 

จุดเดน 
• ผูบริหาร (CEO) มีภาวะผูนําสามารถบริหารจัดการและคัดสรรบุคลากรไดตรงกับ 
• ความสามารถเปนท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก 
• มีระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
• สรางระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
• จัดทําแผนเชิงรุกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มาตรฐานท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
ในมาตรฐานนี ้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการกํากับดูแล 

งบประมาณ คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด ระบบคอมพิวเตอร รวมถึงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินตนเองของมาตรฐานนี้ของสํานักฯ มีเฉพาะในดานปจจัยนําเขาเทานั้น เนื่องจากมี 
นโยบายในการใชทรัพยากรณของมหาวิทยาลัยรวมกัน ดังนั้นในงานการเงินและงบประมาณจึง ใหกองคลัง 
เปนผูดําเนินการ โดยผลการประเมินมีคาเฉล่ียของมาตรฐานท่ี 8 เทากับ 3/1=3  

จุดเดน  
• มีระบบและกลไกในการจักสรร  วิเคราะหคาใชจาย  ตรวจสอบดานการเงินและงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
• ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศดานการเงิน  และงบประมาณท่ียังไมเปนรูปธรรม 
• คาใชจายในสวนหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ  สําหรับนักศึกษาตอคนยังไม
เพียงพอเนื่องจากการขยายตัวของเครือขายคอมพิวเตอรและผูใชงาน 

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
• จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการเงินและงบประมาณสําหรับการบริหาร
ภายใน 

• จัดทําแผนการจัดสรรเงินคาใชจายดานหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศอยางเปน
ระบบและชัดเจน 

มาตรฐานท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ในมาตรฐานนีสํ้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูภายใตการกํากับดแูลของสํานัก 

ประกันคุณภาพ ซ่ึงองคประกอบดานนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดเรงพัฒนาอยางตอเนื่องเพือ่ใหเกดิการพฒันา
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยฯ  โดยยงัคงใชระบบ  ISO 9000  ในการประกนัคุณภาพการศกึษา  มี
การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจดัทําคูมือคุณภาพ  คูมือข้ันตอนการทํางาน และมีการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจบัุน  ทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีการ
บริหารจัดการที่เปนระบบสามารถตรวจสอบได มีการกําหนดภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ
บุคลากรในแตละตําแหนงอยางชัดเจน   สามารถลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานและลดข้ันตอนการ
ทํางาน ทําใหบุคลากรมีจติสํานึกและมีความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  โดยทุก
หนวยงานมีการตรวจสอบ/ประเมินตนเององคประกอบนี้ จึงมีผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีทุก
มาตรฐานมีการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธ์ิตามหลัก  PDCA   ซ่ึงผลการประเมินตนเองในดาน
กระบวนการมคีาเฉล่ีย   3/1 = 3.0   และดานผลผลิตคาเฉล่ียเปน   3/1 = 3.0    คาเฉล่ียรวมของ  
มาตรฐานท่ี 9  เทากับ  3.0 
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จุดเดน 
• บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรูความสามารถเปนผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

จุดท่ีควรพัฒนา 
• การจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการยังไมเปนระบบ 

แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 
• จัดโครงการทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บขอมูลผลการปฏิบัติราชการใหเปนระบบ 

 

2.  จุดท่ีควรพัฒนา/จุดแข็ง (ภาพรวม) 
จุดเดน 
1. มีแผนกลยุทธสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับมหาวทิยาลัยฯ และของกระทรวงฯ โดยมี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2550-2554    
2. มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพรอมจะรองรับการพัฒนา

ระบบ การบริหาจัดการภารกิจและกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการสรางความม่ันใจ  และสรางความม่ันคงในการทํางานใหกับบุคลากร เชน การบรรจุ

แตงต้ังใหเปนพนักงาน เพื่อแกปญหาการลาออกของบุคลากร 
2. ควรมีการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกันคุณภาพ  เพื่อนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใหทํางานงายข้ึนและไมซํ้าซอน 
 
3.  แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ 

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีลักษณะ
สอดคลองกับระบบคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเปนนโบายดังนี ้

1. ผูบริหารของสํานักฯ  ทุกระดับตองใหการสนับสนุนและเชื่อม่ันในกจิกรรมการประกนั
คุณภาพการศกึษาอยางจริงจงัและตอเนื่อง 

2. สงเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ 
3. จัดระบบงานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพงานของมหาวิทยาลัยฯ  
4. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการประมวลผลขอมูลเพื่อการประเมินผล

คุณภาพการศกึษาใหมีคุณภาพ 
5. พิจารณาใชประโยชนจากองคประกอบและตัวบงช้ีตางๆ  ท่ีปรากฏในผลการประกัน

คุณภาพการศกึษาในการปรับปรุงพัฒนาปจจัยตางๆ อยางจริงจัง 
6. ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยทันที และปรับใหเขากับระบบงานของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 

สวนที่  5 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 15     
1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณธิานตลอด จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนนิงานและ

มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ      
(สกอ. 1.1) 

5 6 ขอ 

   

1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกาํหนด (สกอ. 1.2) 5 
รอยละ

85 
   

1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชือ่มโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (สมศ. 5.3) 5 4  ระดับ    
7. การบริหารและการจัดการ  60     

7.1   สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)   

 

- 
5 ขอ 

* * * 

7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของสถาบัน (สกอ. 7.2)    5 3 ระดบั    
7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพือ่ 

สนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 20)          
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 20)  

5 
4 

ระดับ 
   

7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวใหบคุลากรมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)  

5 5 
ระดับ 

   

7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน และการวิจัย (ระดบั)       
(สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

5 3 
ระดับ 

   

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความ 
คิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศกึษา (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 14) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่14) 

5 3 
ระดับ    

7.8   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)  5 4 ระดับ    

7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดบับุคคล   
(สกอ. 7.9) 

5 8 
ระดับ 

   

7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบนั/ กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจาํคณะ/ กลุม สาขา 
(สมศ. 5.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที ่13) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 13) 

 

- 7 ขอ * * * 

7.12 รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวชิาชพีทั้งใน 
ประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

5 รอยละ
70 

   

 

 เอกสารควบคุม 
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7.13 ระดับคุณภาพของการพฒันาบุคลากรของสถาบันอดุมศกึษา (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 15) (ก.พ.ร.51  
ตัวที่ 15) 

5 รอยละ
80    

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50 
ตัวที่ 17) 

5 ก.พ.ร. 4 
คะแนน 

   

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงิน  และระบบภาวะการมีงานทําของบณัฑิต (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 18) 

5 ก.พ.ร. 4 
คะแนน 

   

7.16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวที ่5) 
5 3 

ระดับ 
   

8. การเงินและงบประมาณ 15     

8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

 

- 7  
ระดับ 

* * * 

8.7   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (บาท
ตอคน) (สมศ. 6.9) (ก.พ.ร.50 ตัวที ่19) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 19) 

15 4,000 
บาท    

8.8   รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 9) (ก.พ.ร.51        
ตัวที่ 10) 

- รอยละ 
68 

* * * 

8.9   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่10) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่ 9) 

- 3 
ระดับ 

* * * 

8.10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนก  าร
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.50 ตัวที ่11) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 11) 

- 3 
ระดับ 

* * * 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10     
9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่กอใหเกิดการพฒันาการศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)   

5 5 ขอ 
 

   

9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.50 
ตัวที่ 7 ) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8) 

5 4ระดับ    

 
 
 
 

 เอกสารควบคุม 
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เปาหมายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจําปการศึกษา  2551  และ 2552 
 

 
นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

คา
น้ํา
หนั

ก(
รอ
ยล

ะ)
 

คา
เป
าห
มา
ย  
ป 

25
51

 

คา
เป
าห
มา
ย  
ป 

25
52

 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 6   

1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 

1.5 6 ขอ 6 ขอ 

1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2) (ก.พ.ร. 51 
ตัวที่ 3 ) 

1.5 รอยละ 
85 

รอยละ 
85 

1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (สมศ. 5.3) 1.5 4 ระดับ 4 ระดับ 
1.4   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนัก การบรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ จุดเนน 

รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 3, 3.1-3.4)  
1.5 - 5 ระดับ 

2. การเรียนการสอน 38   

2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 1.9 6 ขอ 6 ขอ 
2.2    มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2) 1.9 6 ขอ 6 ขอ 
2.3    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร  

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3) 
1.9 5 ขอ 5 ขอ 

2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) (สกอ. 2.4) 
(สมศ. 6.2)   

1.9 รอยละ 
6 

รอยละ 
6 

2.5   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา (สกอ. 2.5)(สมศ. 6.3) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  17.1 ) 

1.9 ป.เอก  
รอยละ 1.5 

ป.เอก  
รอยละ 1.5 

2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย  (สกอ. 2.6)(สมศ. 6.4) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  17.2 ) 

1.9 ศ.+รศ.+ผศ. 
รอยละ 30 

ศ.+รศ.+ผศ. 
รอยละ 30 

2.7   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย (Professional Ethics)   
(สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

1.9 5 ขอ 5 ขอ 

2.8   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8) 1.9 4 ขอ 4 ขอ 
2.9   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป       

(สกอ. 2.9)(สมศ. 1.1) (ก.พ.ร .51 ตัวที่ 4.1.1) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 4.1.1) 
1.9 รอยละ 80 รอยละ 80 
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นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

คา
น้ํา
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ะ)
 

คา
เป
าห
มา
ย  
ป 

25
51

 

คา
เป
าห
มา
ย  
ป 

25
52

 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ. 2.10)     (สม
ศ. 1.3) 

1.9 รอยละ 
60 

รอยละ 
 60 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)   
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 3.2.1.5, 3.2.4.6, 6 ) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 6, 6.1, 6.2) 

1.9 ระดับ 
3.0 

ระดับ 
 5 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ 
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ
วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 2.12)    

1.9 รอยละ 
0.029 

รอยละ  
0.029 

2.13 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2) (ก.พ.ร. 51 
ตัวที่  4.1.2) (ก.พ.ร. 52 ตัวที่  4.1.2) 

1.9 รอยละ 
55 

รอยละ 
 75 

2.14 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ   
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับ คุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (คน) (สมศ. 1.5) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.1.4) 

1.9 4  คน 4  คน 

2.15 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ช้ินงาน) (สมศ. 1.6) 

1.9 4 
ช้ินงาน 

4 
ช้ินงาน 

2.16 รอยละของหลักสูตรที่ได มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  22 ) 1.9 รอยละ 
90 

รอยละ 
90 

2.17 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  23 ) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 17) 

1.9 5 ขอ  5 ขอ 

2.18 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(ระดับ) (สมศ. 6.7)      

1.9 ระดับ 
3.5 

ระดับ 
 3.5 

2.19 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา   
(ก.พ.ร. 51 ตัวที่  16 ) (ก.พ.ร. 52 ตัวที่  16) 

1.9 4 ขอ 5 ขอ 

2.20 รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของบัณฑิตระดับปริญยาตรี ที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 
ปที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด (ก.พ.ร. 52 ตัวที่  4.1.3) 

1.9 - รอยละ  
75 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  3   

3.1   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 3.1) 1 7 ขอ 7 ขอ 
3.2   มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง  

ประสงค (สกอ. 3.2) 
1 4  

ขอแรก 
4  

ขอแรก 
3.3   รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา (สมศ. 6.8) 1 รอยละ 

65 
รอยละ 

65 
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นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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4. การวิจัย 7   

4.1   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 1 5 ขอ 5 ขอ 
4.2   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 1 5 ขอ 5 ขอ 
4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) (สกอ. 

4.3) (สมศ. 2.2) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.2.2 ) 
1 10,000 

บาท 
10,000 
บาท 

4.4   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท) (สกอ. 
4.3) (สมศ. 2.3) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.2.2 )    

1 10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

4.5   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร   หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.1 และ 4.2.5) 

         (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.2.1 ) (ก.พ.ร.52 ตัวที่  4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 )       

1 รอยละ 
10 

รอยละ 
 10 

4.6   รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา(สมศ. 2.4) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.2.3 ) 

1 รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

4.7   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา(สมศ. 2.5) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.2.3 )  

1 รอยละ 
1.0 

รอยละ 
1.0 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10   

5.1   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน (สกอ. 5.1) 1 7 ระดับ 7 ระดับ 
5.2   รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา             
        เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปน กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพใน    
        ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (สกอ. 5.2) (สมศ. 3.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.3)       

1 รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

5.3   รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 
        และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา   
        (สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.3.1 )       

1 รอยละ 
25 

รอยละ 
25 

5.4   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 6 ) 1 รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

5.5   **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ     
        นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) (สมศ. 3.5) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่  4.3.4 )    

1 6 แหลง 6 แหลง 

5.6   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา 
        การเรียน  การสอนและการวิจัย (ระดับ) (สมศ. 3.3) 

1 2  ระดับ 2  ระดับ 
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นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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5.7   **คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

1 3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

5.8   **รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา  (บาท)
(สมศ. 3.6) 

1 9,000 บาท 9,000 บาท 

5.9   **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน (ระดับ) (สมศ. 
3.7) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.5) 

1 4 ระดับ 4 ระดับ 

5.10 จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.2)  

1 42 ชม/
คน 

42 ชม/
คน 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4   
6.1   มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)  1 6 ขอ 6 ขอ 
6.2   รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนักศึกษาป.ตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) (สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.1) 
1 รอยละ 

1.5 
รอยละ 

1.5 
6.3   รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ  (สมศ. 4.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.3) 
1 รอยละ 

1.0 
รอยละ 

1.0 
6.4   รอยละเฉล่ียของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.2) 

1 รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

7. การบริหารและการจัดการ  15   
7.1   สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน

สถาบันใหแขงขัน ไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)  
1 5  ขอ 5  ขอ 

7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)  1 3  ระดับ 3  ระดับ 
7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพ่ือ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 20) 
1 4  ระดับ 4  ระดับ 

7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)  

1 5 ระดับ 5 ระดับ 

7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) (สกอ. 
7.5)(สมศ. 5.5) 

1 3 ระดับ 3 ระดับ 

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความ 
คิดเห็น  รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 14) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 13) 

1 3 ระดับ 5 ระดับ 
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นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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7.7   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ (สกอ. 7.7)  

1 รอยละ  1 รอยละ  1 

7.8   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา(สกอ. 7.8) 1 4 ระดับ 4 ระดับ 
7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล     

(สกอ. 7.9) 
1 8 ระดับ 8 ระดับ 

7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/ กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจําคณะ/ กลุมสาขา 
(ขอ)  (สมศ. 5.1) (ก.พ.ร. 51 ตัวที่ 13) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 12) 

1 7  ขอ 5 ขอ 

7.11 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

0.5 รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

1 รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 51  ตัวที่ 15) (ก.พ.ร.52 ตัว
ที่ 15) 

1 3 ระดับ 3 ระดับ 

*7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50 
ตัวที่ 17) 

1 4  
ระดับ 

- 

7.14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงิน  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.51 ตัว ที่ 18) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 14) 

1 4  ระดับ 5  ระดับ 

7.15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 5) 0.5 3 ระดับ - 
7.16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 18) 1 - 5  ระดับ 

8. การเงินและงบประมาณ 11   

8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

1 7 ระดับ 7 ระดับ 

8.2   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)  1 4 ระดับ 4 ระดับ 
8.3   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) (สมศ. 5.6) 1 65,000 

บาท 
65,000 
บาท 

8.4   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) (รอยละของเกณฑปกติ)         
(สมศ. 5.7) 

1 รอยละ   
+ 5 

รอยละ   
+ 5 

8.5   รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8) 1 รอยละ 
10 

รอยละ 
10 

*หมายเหตุ : ตัวบงช้ี 7.14 (แถบดํา)  ในป 2550-2551 มีการประเมิน  แตในป 2552 ไมมีการประเมิน 
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นโยบาย/ตัวบงชี้ (KPI) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

คา
น้ํา
หนั

ก(
รอ
ยล

ะ)
 

คา
เป
าห
มา
ย  
ป 

25
51

 

คา
เป
าห
มา
ย  
ป 

25
52

 

8.6   งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา (บาท
ตอคน) (สมศ. 5.10)  

1 10,000 
บาท/คน 

10,000 
บาท/คน 

8.7   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES)  (บาทตอคน) (สมศ. 6.9) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 19) 

1 4,000 
บาท/คน 

4,000 
บาท/คน 

8.8   รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 10) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 9) 1 รอยละ 
68 

รอยละ 
 68 

8.9   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.51 
ตัวที่ 9) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 8) 

1 3 ระดับ 5 ระดับ 

8.10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 11) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 10) 

1 3 ระดับ 5 ระดับ 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต* (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 1 ) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 11) 1 4 ระดับ 5 ระดับ 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6   
9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางตอเน่ือง (สกอ. 9.1)(สมศ. 7.1) 
2 5  ขอ 5  ขอ 

9.2   มีระบบและกลไกการใหความรู  และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2) 2 5 ระดับ 5 ระดับ 
9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.3)(สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8) 

(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 7) 
2 4 ระดับ 5 ระดับ 
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities)

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากร
ที่มีความรูและทักษะในวิชาชีพสูง

2. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี

3. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร
พ.ศ. 2548 ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
จัดการศึกษาไดหลากหลาย

จุดแข็ง (Strengths)

1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองคความรูตั้งแต
ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
5. วิทยาเขตในสังกัดมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพมายาวนาน 
6. มีทําเลที่ตั้งที่ดี  

อุปสรรค (Threats)

1. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใช
การลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการ 

2. นโยบายการปรับลดของงบประมาณและอัตรากําลัง ทําให 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปไดชา 

3. สถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพแขนงตาง ๆ กันอยางกวางขวาง

จุดออน (Weaknesses)

1. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

2. ระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เทาที่ควร 

3. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และ ขาดกระบวนทัศนใหม
ในการแกปญหา

4. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก 

วิสัยทัศน   (VISION)

ภารกิจที่ตองดําเนินการ  (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม  เพื่อถายทอดและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและ
การพัฒนาอาชีพโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค  (Goal)

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล

2. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม

3. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน สรางองคความรูและพัฒนาชุมชนทองถิ่น

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

5. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

“เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ”

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปาหมายการดําเนินงาน  (Target)

๐ นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอดานสังคมศาสตร
ในสัดสวน 75 : 25 ในป 2553

๐ ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา/ศึกษาตอไมต่ํากวารอยละ 70 
๐ ผูประกอบการมีความพึงพอใจในทักษะ  ความรูและ
ความสามารถของผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80

๐ พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในสัดสวนปริญญาตรี : โท : เอก 
เทากับ 10 : 75 : 15 ในป 2553

๐ บุคลากรทุกคนไดรับการฝกอบรมเฉพาะดานไมนอยกวา
2 ครั้ง/คน/ป 

๐ พัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมี
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีรอยละ 75

๐ พัฒนาหองปฏิบัติการเฉพาะทาง  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อยางนอย 5 สาขาวิชา

๐ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางนอย  3  ระบบในป 2553

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

บัณฑิต
“RMUTP”

ความคิดเชิงสรางสรรค
ทักษะในการประกอบอาชีพ

ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ทักษะในการสื่อสาร
วุฒิภาวะทางสังคม

ทักษะดานวิทยาศาสตร  & เทคโนโลยี

เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จะพัฒนาไปเปนมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียน

RMUTP  
is  gearing up  towards  becoming  a world - class 

Asian  university

กองนโยบายและแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี

ปรัชญา
เทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวย

ปญญา

ปณิธาน
มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ

ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ   คูคุณธรรม

สูมาตรฐานสากล

ผานมติสภาเมื่อวันที ่23 มกราคม 2551 (ครั้งที่1)
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ผังยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ 
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตรชาต ิ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 

1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความ
เขมแข็ง 

3. ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 
(กลยทุธหลัก) 

กลวิธี/
มาตรการ 

ฉบับใหม  เพิ่มยุทธศาสตรชาต ิ
และปรับ เปาประสงค กลยุทธ 

และกลวิธี/มาตรการ 

1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
    เชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 

5. สรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียน 
    การสอน สรางองคความรู และพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

4. ใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
    ตลอดจนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

5.1 เพิ่มปริมาณและคุณคา 
      ของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  
      และนวัตกรรม 

4.1 ใหบริการวิชาการที่มี 
     คุณภาพในหลากหลาย 
     สาขาวิชาชีพ      

4.2 อนุรักษ สงเสริม และ 
      ทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม  
      ศิลปวัฒนธรรม 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิม สรางหลักสูตร 
         นานาชาติและหลักสูตรการศึกษาแบบ 
         สองปริญญา  
1.1.2 ขยายหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 
         ขยายฐานการผลิตบัณฑิตวิชาชีพสู 
         วิทยาลัยเทคนคิและอาชีวศกึษา 
1.1.3 พัฒนากลไกการเทียบโอนเพื่อสงเสริม 
         การศึกษาตลอดชีวิต  
1.1.4 สงเสริมการสอนแบบ  
         Problem-Based Learning 
1.1.5 รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งใน 
         และตางประเทศ 
1.1.6 สรางศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ  

1.3.1 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อใหได 
         ขอมูลเชิงวิเคราะหสําหรับนําไปใช 
        ในการบริหารจัดการ 
1.3.2 พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
1.3.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ 
         กํากับและประเมินผล  
1.3.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
         ใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
1.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
         เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรู 
         ไดดวยตนเอง 

2.1.1 พัฒนาบคุลากรใหมีคุณวุฒกิารศึกษา 
        และตําแหนงวิชาการสูงขึ้น  
2.1.2 เพิ่มศักยภาพในการทํางานของอาจารย 
         นักวิจัย และสายสนับสนุน 
2.1.3 สรางผูบริหารรุนใหมีที่มีภาวะผูนํา 
         ทันสมัย และมีวิสัยทัศน  
2.1.4 วางกรอบความกาวหนาของบุคลากร 
         และมีมาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
         ในการปฏิบัติงาน 
2.1.5 สรรหาบคุลากรเขาใหมทั้งชาวไทย 
         และชาวตางประเทศที่มีคุณภาพ  

5.1.1 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ และ 
         นวัตกรรมเชิงบูรณาการ 
5.1.2 รวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ 
         บริการในการทําวิจัย 
5.1.3 พัฒนางานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ 
         ระหวางอาจารยและนักศึกษา 
5.1.3 สรางทีมงานทําวิจัยในหัวขอที่กําลัง 
         เปนที่ตองการของสังคม 
5.1.4 ทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยทั้งใน 
         และตางประเทศ 
5.1.5 ตอยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 
         นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา การเผยแพร 
         ประโยชนและสรางเปนทรัพยสินทาง 
         ปญญา 

4.1.1 พัฒนาศนูยบมเพาะธุรกิจและ 
         ถายทอดเทคโนโลยีใหมีความเขมแขง็ 
4.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นใหได 
         มาตรฐานเพื่อการใหบริการและ 
         การหารายได 
4.1.3 รวมมือเพื่อกระจายโอกาสทางศึกษา 
         ใหกับพนักงานของสถานประกอบการ 
4.1.4 สรางเครือขายความรวมมือในการให 
         บริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน 
          ทั้งในและตางประเทศ 
4.1.5 บูรณาการการใหบริการวิชาการใน 
         หลักสูตรการเรียนการสอน 

3.1.1 วางระบบสนับสนนุการบริหารจัดการใหมี 
         ความเขมแข็ง 
3.1.2 ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ และลดขั้นตอนในการ 
         ปฏิบัติงาน 
3.1.3 หารายไดจากการบริหารทรัพยสิน 
3.1.4 เชื่อมโยงความสัมพันธใกลชิดกับศิษยเกา/ชุมชน  
         เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
3.1.5 ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณใหเปนที ่
         ยอมรับของสังคม 
3.1.6 สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

2.2.1 พัฒนานักศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพพรอมปฏิบัติงาน และสงเสริมใหคนควา 
        หาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
2.2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อพัฒนาโครงการสหกจิศึกษา 
2.2.3 รวมมือเพื่อแลกเปลีย่นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยทัง้ในและตางประเทศ  
2.2.4 จัดกิจกรรมและโครงการรวมกับภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางความรูและ คุณธรรม 
2.2.5 สนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษา  

2. เปนแหลงรวมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ 
    และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

3. ดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมี  
    ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 จัดการเรียนการสอนที่มี 
      คุณภาพและขยายโอกาส  
      ทางการศึกษาวิชาชีพ 

1.2 มีระบบประกันคุณภาพ 
      และมีการดําเนินการ 
      อยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการพัฒนาระบบ 
      สารสนเทศและ 
      การสื่อสารอยางตอเนื่อง 

2.1 มีการพัฒนาบุคลากรใน    
      ทุกดานเพื่อใหมีความ 
      เชี่ยวชาญและทันสมัย 

2.2 มีการพัฒนาคุณภาพ 
      บัณฑิตเพื่อใหมีคุณธรรม 
      และพรอมในการทํางาน 

3.1 การบริหารจัดการมีคุณภาพ  
       รวดเร็ว และเปนไปตาม 
       หลักธรรมาภิบาล 

2. สรางคนดี คนเกง มีทักษะในงานพัฒนาใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) 
ของประเทศ 

1.2.1 ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐานและครอบคลุมการประกันคุณภาพ 
         ภายนอก 
1.2.2 นําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
1.2.3 ใหมีการกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางใกลชิดในทุกสาขา 
1.2.4 มุงสูระบบประกันคุณภาพ PMQA 

4.2.1 ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนอยาง 
         ตอเนื่อง  
4.2.2 ทําการศึกษาคนควาที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา 
         สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
4.2.3 สอดแทรกการอนุรักษ สงเสริม และทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมในหลักสูตร 
         การเรียนการสอน 
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แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาํของผูนาํหรือผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2551 

 

คําชี้แจง   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดัชนีตัวบงช้ีคุณภาพ  เกณฑการ

ตัดสิน การประเมินของมหาวิทยาลัยฯในภาพรวมเทานัน้ ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปน
จริงจะทําใหมหาวิทยาลัยฯสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. คําช้ีแจงในการตอบ  
ตอนท่ี 1  ใหทําเคร่ืองหมาย       ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
ตอนท่ี 2  ใหทําเคร่ืองหมาย        ในชองระดับความคิดเหน็ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  

ซ่ึงมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี ้
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 

1.1  (     )   ชาย    1.2  (      )  หญิง 
2. อายุ 

2.1   (     )    ตํ่ากวา 21 ป   2.2    (     )    21-30 ป 
2.3   (     )    31- 40  ป   2.4    (     )     41- 50  ป 
2.5   (     )    มากกวา  50  ป 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
3.1   (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี  3.2   (     )   ปริญญาตรี 
3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 

4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
4.1   (     )   รองคณบด ี                               4.2   (     )   ผูชวยคณบด ี
4.3   (     )    หัวหนากลุมงาน                      4.4   (     )   หัวหนาแผนกวชิา / สาขาวิชา 
4.5   (     )   อาจารยผูสอน   4.6   (     )   เจาหนาท่ี 
4.7   (     )   อ่ืนๆ ระบุ  …………. 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับผูนําของผูนําหรือผูบริหารสูงสุด 

 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1.  ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา 
         1.1   แตงกายเหมาะสมกับโอกาสตางๆ 

1.2   มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.3   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผูบริหารตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

         1.4   รอบรู  มีทักษะและประสบการณเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
         1.5   สงเสริมการทํางานเปนทีม 
         1.6   ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ 
         1.7   รับฟงปญหาและสามารถแกไขปญหาของหนวยงาน 

 

2.  การพัฒนาองคกร 

        2.1   คัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามกฎเกณฑที่ต้ังไว 
        2.2   มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการอยางชัดเจน 
        2.3   สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
        2.4   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
        2.5   สงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

        2.6   บริหารจัดการ ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.7   นํานโยบายมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        2.8   บริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        2.9   กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 

        2.10 นําผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองคกร 
 

3.  การเปนผูกํากับดูแลท่ีดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม 
        3.1   มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่ 

        3.2   ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน 

        3.3   มีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได 

3.4   เปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตกฎระเบียบ 

3.5   มีวิสัยทัศนโดยมองการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร 

3.6   สงเสริมใหมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามจรรยาบรรณที่ดี 
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ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

4.  มนุษยสัมพันธ 
         4.1  มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนที่ยอมรับ 
         4.2  ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร 
         4.3  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได 

 

5.  ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ 
         5.1  ใชวิธีการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         5.2  มีความสามารถในการจูงใจ 
         5.3  สามารถช้ีแจงใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานตางๆ 

 

6.  ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 
6.1  เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต 

6.2  เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรรวมกันพัฒนางาน 

6.3  การพัฒนาบุคลากรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

6.4  รักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร 
 

7.  การจัดระบบ / กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
        7.1  มอบหมายงานไดตรงกับความสามารถของบุคลากร 

        7.2  จัดทําระบบ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 

        7.3  นําระบบประกันคุณภาพมาใชบริหาร  

        7.4  ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองคกร 

        7.5  นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเร่ือง “ภาวะผูนาํของผูบริหารสูงสุด” 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปการศึกษา  2551 

 

 
ขอคําถาม 

ระดับความ
คิดเห็น 

 5 4 3 2 1 
1.     มีภาวะผูนาํ 

.............................................................................................................................................................. 

2.    มีความสามารถในการพฒันาองคกร 
.......................................................................................................................................... 
3.    มีคุณสมบัติในการเปนผูกํากับดแูลท่ีดภีายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ตามหลัก

สากลท่ีเปนมาตรฐาน 6 ประการ* 
………………………………………………………………………………………….. 
4.    มีมนุษยสัมพันธ 
.......................................................................................................................................... 
5.    มีความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
.......................................................................................................................................... 
6.    มีศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 
.......................................................................................................................................... 
7.    มีความสามารถในการจดัทําระบบ / กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
.......................................................................................................................................... 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

ภาพรวมทั้งสิ้น  
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แบบประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ปการศึกษา 25…… 

 
คําชี้แจง   
1. ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นของทานจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทาน 
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําไปพัฒนาและปรับปรุงดานดัชนีบงช้ีคุณภาพ  เกณฑการตัดสิน 
        การประเมินของมหาวิทยาลัยฯในภาพรวมเทานั้น  ดงันั้นการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
        จะทําใหคณะสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.     คําช้ีแจงในการตอบ  
        ตอนท่ี 1  ใหทําเคร่ืองหมาย       ในชองแสดงสถานภาพผูตอบแบบประเมิน 
        ตอนท่ี 2  ใหทําเคร่ืองหมาย        ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเหน็ของทาน  
                                                            ซ่ึงความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี ้
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอย           1 = นอยท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1   (     )   ชาย    1.2    (      )  หญิง 
2. อายุ 
 2.1   (     )    ตํ่ากวา 21 ป   2.2    (     )    21-30 ป 
 2.3   (     )    31- 40  ป   2.4    (     )     41- 50  ป 
 2.5   (     )    มากกวา  50  ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี   3.2   (     )   ปริญญาตรี 
 3.3   (     )  ปริญญาโท   3.4   (     )    ปริญญาเอก 
 3.5   (     )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 4.1   (     )   รองคณบด ี                                     4.2  (     )   ผูชวยคณบด ี
 4.3   (     )    หัวหนากลุมงาน                           4.4   (     )   หัวหนาแผนกวิชา / สาขาวิชา 
 4.5   (     )   อาจารยผูสอน   4.6   (     )   เจาหนาท่ี 
 4.7   (     )   อื่นๆ ระบุ  …………. 
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ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 ดานเจตคติ 
1.   มีความศรัทธาในองคกร                                                                                                                            
2.   ภารกิจและหนาที่ที่ปฏิบัติมีลักษณะทาทายความรูและความสามารถ 
3.   เพ่ือนรวมงานยอมรับ ในความรู ความสามารถ  
4.   พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน 
 ดานความรูความสามารถ 

5.    มีความรู  ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
6.    เขาใจภารกิจและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 
7. พัฒนา  ปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

  ดานระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 
8.    ยึดถือคําสั่งที่ถูกตองตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9.    ผูบังคับบัญชาช้ีแจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานเปนขั้นตอน ชัดเจน 
10.  มีโอกาสรวมแสดงความคิดในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 

   ดานการพัฒนาองคกร 
11.  มีโอกาสเสนอแนะขอคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
12.  เขาใจเก่ียวกับนโยบาย ภารกิจและหนาที่ของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน  
13.  เพ่ือนรวมงานใหความสนิทสนม ชวยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
14.  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน 
15.  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา 
16.  มีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ โดยการศึกษาตอ การฝกอบรม การประชุม สัมมนา ฯลฯ 
 ดานสภาพแวดลอมและขวัญกําลังใจ 

17.  มีความมั่นคง  ปลอดภัยและไดรับการคุมครองดูแลจากการปฏิบัติงาน 
18.  มีเกณฑการประเมินเพ่ือการเขาสูตําแหนงตางๆ เหมาะสม ยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 
19.  มีเกณฑการประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม ยุติธรรม 
20.  คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับในปจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทํา 
21.  มีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ / การผลิตผลงานตางๆ  
22.  มีความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการตางๆ  

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ    
23  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี 
24.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ 
25.  มีการประชาสัมพันธ อยางตอเน่ือง 

 
…..
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 ขอเสนอแนะ 
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สรุปยอดจํานวนรวมนักศกึษา จํานวนหนวยกิตรวมท่ีลงทะเบียนของนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2551 จําแนกตามคณะ 

 
 

คณะ/หลกัสูตร 

ภาคเรียนที่ 
1/51 ผลคูณ 

(3) 
ภาคเรียนที่ 2/51 ผลคูณ 

(6) SCH (7) 
* FTES 

จํานวน จํานวน (7)/หนวย
กิต (1) 

นศ.
(2) 
นก. (1) X (2) (1) นศ. (2) นก. (1) X (2) (3) + (6) 

1. ศิลปศาสตร 
      รวมปวส. ภาคปกติ 2 ป     6,016     6,315  12,331 324.50 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ป     938     754  1,692 47.00 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     18,170     17,312  35,482 985.60 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ป     1,197     878  2,075 57.64 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     4,836     4,407  9,243 256.75 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ป     1,572     994  2,566 71.28 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ป                   -                     -                 -   0.00 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ป     99     192  291 8.08 
      รวมปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ     633     522  1,155 32.08 
      รวมปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ     333     279  612 17.00 

รวมศิลปศาสตร     33,794     31,653  65,447 1799.94 
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      รวมปวส. ภาคปกติ 2 ป     2,316     2,958  5,274 138.79 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ป     968     798  1,766 49.06 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     11,444     10,701  22,145 615.14 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ป     573     288  861 23.92 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     2,166     2,359  4,525 125.71 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ป     1,371     795  2,166 60.17 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ป     69                   -   69 3.83 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ป     406     168  574 15.94 
      รวมปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ     2,760     2,024  4,784 132.89 
      รวมปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ     1,412     1,187  2,599 72.19 

รวมวิทยาศาสตรฯ     23,485     21,278  44,763 1237.63 
3. บริหารธรุกจิ 
      รวมปวส. ภาคปกติ 2 ป     12,951     11,016  23,967 630.71 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     17,062     16,076  33,138 920.50 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ป     2,303     1,776  4,079 113.31 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     16,088     15,245  31,333 870.36 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ป     6,563     6,165  12,728 353.56 
      รวมปริญญาโท ภาคสมทบ     2,364     1,539  3,903 162.63 

รวมบริหารธุรกจิ     57,331     51,817  109,148 3051.06 
4. วิศวกรรมศาสตร 
      รวมปวส. ภาคปกติ 2 ป     14,429     13,050  27,479 723.13 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ป     542     621  1,163 32.31 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     5,012     5,455  10,467 290.75 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ป     348     275  623 17.31 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     2,267     2,174  4,441 123.36 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ป     1,135     454  1,589 44.14 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ป     2,041     2,027  4,068 113.00 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ป     1,826     1,459  3,285 91.25 
      รวมปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ     4,876     4,152  9,028 250.78 
      รวมปริญญาตรีเทียบโอน ภาคสมทบ     2,479     2,497  4,976 138.22 

รวมวิศวกรรมศาสตร     34,955        32,164  67,119 1824.24 
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สรุปยอดจํานวนรวมนักศกึษา จํานวนหนวยกิตรวมท่ีลงทะเบียนของนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2551 จําแนกตามคณะ (ตอ) 
 
 

คณะ/หลกัสูตร 

ภาคเรียนที่ 
1/51 ผลคูณ 

(3) 
ภาคเรียนที่ 2/51 ผลคูณ 

(6) SCH (7) 
* FTES 

จํานวน จํานวน (7)/หนวย
กิต (1) 

นศ.
(2) 
นก. (1) X (2) (1) นศ. (2) นก. (1) X (2) (3) + (6) 

5. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ป     2,574     2,353  4,927 136.86 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป                   -                     -                 -                   -   
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     5,681     5,604  11,285 313.47 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ป                   -                     -                 -                   -   
      รวมปรญิญาตรี ภาคสมทบ 3 ป     1,936     1,217  3,153 87.58 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบเสาร-อาทิตย                   -                     -                 -                   -   
      รวมปริญญาบัณฑิต ภาคสมทบ     2,655     4,005  6,660 277.50 

รวมครุศาสตรอตุสาหกรรม     12,846     13,179  26,025 815.42 
6. อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     5,323     5,911  11,234 312.06 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     1,086     1,086  2,172 60.33 

รวมอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ     6,409     6,997  13,406 372.39 
7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     11,741     11,633  23,374 649.28 
      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ป     2,941     2,871  5,812 161.44 
      รวมปริญญาโท ภาคสมทบ     552     552  1,104 46.00 
      รวมนักศึกษาตกคาง                   -                     -                 -                   -   

รวมเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร     15,234     15,056  30,290 856.72 
8. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     6,712     6,066  12,778 354.94 
      รวมปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ป     214                   -             214 5.94 

รวมเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน     6,926     6,066  12,992 360.89 
9. สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

      รวมปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ป     5,140     4,194  9,334 259.28 
รวมสถาปตยกรรมศาสตรฯ     5,140     4,194  9,334 259.28 

รวมท้ัง 9 คณะ     196,120     182,404  378,524 10577.56 

 
        

FTES  บัณฑติศกึษา และปริญญาโท ดังน้ันสรุป FTES ท้ังส้ิน (ป.ตรี + ป.โท) 
คหกรรม - ป.โท     =               46 X 2   =   92.00   คหกรรม 810.72 92.00 902.72 
บริหาร - ป.โท      =     162.63 X 1.8   =   292.73   บริหาร 2888.43 292.73 3181.16 

ครุศาสตรฯ - ป.บัณฑิต     =     227.50 X 1.5   =   416.25   ครุศาสตร 537.92 416.25 954.17 
รวมคา FTES ท้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     = 10,892.41    
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เกณฑปกติของคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา  
(เต็มเวลาเทียบเทา)   

 

1.  วิทยาศาสตรสุขภาพ   
    

-  แพทยศาสตร    = 395,208  บาท
ตอคน 

-  เภสัชศาสตร               = 127,152  บาท
ตอคน 

-  ทันตแพทยศาสตร   = 327,426  บาท
ตอคน 

-  พยาบาลศาสตร = 102,880  บาท
ตอคน 

-  เทคนิคการแพทย/ 
   สาธารณสุขศาสตร/สหเวชศาสตร    

= 119,905  บาท
ตอคน 

 
2.  วิทยาศาสตรกายภาพ (66,338 บาทตอคน) 
3.  วิศวกรรมศาสตร (70,312 บาทตอคน) 
4.  สถาปตยกรรมศาสตร (71,394 บาทตอคน) 
5.  เกษตรศาสตร (109,910 บาทตอคน) 
6.  บริหารธุรกิจฯ (62,532 บาทตอคน) 
7.  ครุศาสตร (90,610 บาทตอคน) 
8.  ศิลปกรรมศาสตร (65,494 บาทตอคน) 
9.  สังคมศาสตร (45,587 บาทตอคน) 

เกณฑปกติของ FTES ระดับปริญญาตรตีอจํานวนอาจารยประจํา   

 

สาขา 

คาปกติของ FTES 
ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารย

ประจํา 
1.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 : 8 
2.  วิทยาศาสตรกายภาพ  1 : 20 
3.  วิศวกรรมศาสตร 1 : 20 
4.  สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 1 : 8 
5.  เกษตรศาสตร ปาไมและประมง 1 : 20 
6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บญัชี  การจัดการ  

การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 
1 : 25 

7.  ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1 : 25 

8.  ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศลิปและประยุกตศิลป 1 : 8 

9.  สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 1 : 25  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

                        :   
                            SAR  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

126  



 

                        :   
                            SAR  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

127  



 

                        :   
                            SAR  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

128 
 



 

                        :   
                            SAR  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

129 

 



 

                        :   
                            SAR  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

130 
 



 

                        :   
                            SAR  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 

131 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี   443 / 2551 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตร  กํากับดูแลตัวบงช้ีและจัดเก็บขอมูล 

รายงานตามเปาหมายคุณภาพ  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551 

.............................................. 
 ดวยในปงบประมาณ พ.ศ.2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.)  
ตามกําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาตินั้น 

 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ และ
เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงแตงต้ังคณะกรรมการ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรและกํากับดุแลตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
1.1  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
1.2  รองอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 
1.3  ผูชวยอธิการบดีทุกทาน กรรมการ 
1.4  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
1.5  คณบดีทุกทาน กรรมการ 
1.6  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง ทุกทาน กรรมการ 
1.7  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาท่ีดังนี้ 
1.  กําหนดนโยบายทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 
2.  พิจารณาแผนยุทธศาสตร/การประเมินตนเอง(SAR) 
3.  กํากับดูแลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบ ดังเอกสาร

แนบ 
4.  กํากับดูแลตัวบงช้ี  และวางแผนดําเนินงาน เพื่อทําใหผลการประเมินตนเอง (SAR) เปนไป

ตามเปาหมายในการประเมินตนเอง(SAR) แตละตัวบงช้ีตามเอกสารแนบทาย 
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/5.  พิจารณาแตงต้ัง… 
 

5.  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจตามที่เห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และติดตามการ  
     ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง( SAR) ของทุก

หนวยงาน บรรลุผล 
 6. ใหขอเสนอแนะ ติดตามผลและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

 
2. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปการศึกษา พ.ศ.2551 ของมท

ร.พระนคร  ประกอบดวย 
  1.  ผูอํานวยการสํานักประกันคณุภาพ                                     ประธานกรรมการ 
  2.  คณบดี ทุกคณะ                                                              กรรมการ 
  3.  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง  ทุกทาน                           กรรมการ 
 4.  ผูอาํนวยการศูนยการจัดการความรู                                     กรรมการ 

    5.  ผศ.อรุณี  พึงวัฒนานุกูล   กรรมการ 
    6.  ผศ.ประเทืองทิพย   โรจนวิภาต   กรรมการ 
    7.  ผศ.สุชัญญา    รัตนสัญญา   กรรมการ 
    8.  ผศ.ดวงแข    สุขโข    กรรมการ 
    9.  ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ   กรรมการ 

         9.  นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ   กรรมการ 
        10. นายเกรียงไกร เหลืองอําพล   กรรมการ 
        11. นายสาํรวม  โกศลานันท   กรรมการ 
        12. นางศริินาถ  สิงหาแกว   กรรมการ 

13. นางสุใจ  พรเจิมกุล   กรรมการและเลขานุการ 
14. นายสมชาย  เหลืองสด   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
เจาหนาท่ี 

1.  นางสาวเจนจิรา   งามมานะ                                         กรรมการ 
2.  นางสาวระพีพร   ทองปน                                            กรรมการ 
3.  นางสาวอรพรรณ   จันทรเกษมจิต                                  กรรมการ 
4.  นางสาวพรพนา   ออนละมูล                                        กรรมการ 
มีหนาท่ี 
1. วางกรอบการปฏิบัติงานแตละสวนตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ และของ

หนวยงานใหเปนไปตามกรอบการประเมินตนเอง  ในคูมือการประเมินฯของ มทร.พระ
นคร สกอ. และ ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2551 
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2. ศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและการเก็บขอมูลแตละตัวบงช้ี  (KPI  Template) เพื่อจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ใหเปนท่ีเรียบรอย  

/จัดทําประเด็น… 
 

3. จัดทําประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร   
4. กํากับดูแลตัวบงช้ี รับผิดชอบตรวจสอบ จัดเก็บขอมูลแตละตัวบงช้ีท่ีรับผิดชอบตาม

เอกสารแนบทาย 
5. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
6. ของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับของหนวยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
7. เสนอแนะแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจตามท่ีเห็นสมควร เพื่อกํากับ ดูแล และติดตาม

การ  
8. ดําเนินงาน กลไกและวิธีการ ใหการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ

มหาวิทยาลัยฯ  บรรลุตามวัตถุประสงค 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO)   คณะกรรมการพิจารณา

ยุทธศาสตรและกํากับดูแลตัวบงช้ี  มอบหมาย 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี    29   พฤษภาคม   พ.ศ.  2551 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจําปการศึกษา 2551 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 6    

1.1 
 
 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
(สกอ. 1.1) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วางแผนและพฒันา 
 

กองนโยบาย 
และแผน 
 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติ
ประสงค 

1.2 
 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงานท่ีกาํหนด (สกอ. 1.2)  
(กพร.51 ตัวที ่ 3 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วางแผนและพฒันา 

กองนโยบาย 
และแผน 

นางจุฬาภรณ  ตันติ
ประสงค 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วางแผนและพฒันา 

กองนโยบาย 
และแผน 

นางจุฬาภรณ  ตันติ
ประสงค 

2. การเรียนการสอน 38    
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ. 2.1) 
2 - รองอธิการบดฝีาย 

   วิชาการและวจัิย 
สํานักสงเสริม 
วิชาการฯ 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(สกอ. 2.2) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สํานักสงเสริม    
วิชาการฯ 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.3 
 
 

มีโครงการหรือกจิกรรมที่สนบัสนนุการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบคุคล  องคกร  
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สํานักสงเสริม   
วิชาการฯ 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.4 

 

จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 
(สกอ.2.4) (สมศ. 6.2) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สํานัก สงเสริม
วิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.5 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญา เอก หรือเทียบเทาตอ    
อาจารยประจํา (สกอ. 2.5) (สมศ. 6.3) 
(กพร.50 ตัวที ่ 16 ) (กพร.51 ตัวที่  17.1 )  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.6 
 
 

สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4)  
(กพร.51 ตัวที ่ 17.2 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 
 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

2.7 
 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
(Professional Ethics) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 

กองบริหารงาน 
บุคคล 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน(สกอ. 2.8) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
(สกอ. 2.9) (สมศ. 1.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 
4.1.1) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.1.1 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.10 
 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
(สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.11 
 

ระดบัความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต (สกอ. 2.11) 
(สมศ. 1.4) (ก.พ.ร.50 ตัวที ่ 4.1.3 )  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่  3.2.1.5, 3.2.4.6, 6 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.12 รอยละของนักศกึษาปจจุบันและศษิยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการวชิาชพี คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศลิปะและวัฒนธรรมและดาน
ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
(สกอ. 2.12) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.13 รอยละของบณัฑติระดบัปริญญาตรีที่ได
ทํางานตรงสาขาทีสํ่าเร็จการศกึษา (สมศ.  1.2)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.1.2 )     

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.14 จํานวนนักศกึษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ  
วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ คุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติใน
รอบ 3 ปที่ผานมา (คน) (สมศ. 1.5)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.4) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  
4.1.4 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

2.15 จํานวนวิทยานพินธและงานวิชาการของ
นักศึกษาทีไ่ดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
(ชิ้นงาน)(สมศ. 1.6)  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

2.16 
 

รอยละของหลักสูตรที่ได มาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 22) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่ 22 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 
 
 

2.17 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)(สมศ. 6.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่  23 )  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่  23 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สํานักสงเสริม   
วิชาการฯ 
 
 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.18 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (ระดับ)(สมศ. 6.7)  

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สํานักสงเสริม 
วิชาการฯ 
 

นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

2.19 ระดับความสําเร็จของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  
วิชาชพีคณาจารยของสถาบนัอดุมศึกษา  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 8) (ก.พ.ร.51 ตัวที่  16 ) 

2 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 
 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3    
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศษิยเกา 

(สกอ. 3.1) 
1 - รองอธิการบดฝีาย 

   กิจการนักศกึษา 
กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

3.2 
 

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกบัคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค (สกอ. 3.2) 

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

3.3 รอยละของนักศกึษาที่เขารวมกิจกรรม/ 
โครงการพัฒนานกัศึกษา (สมศ. 6.8) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการนักศกึษา 

กองพัฒนานักศึกษา ผศ.ธาน ี คงเพ็ชร 

4. การวิจัย  7    
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.4.1) 
1 - รองอธิการบดฝีาย 

   วิชาการและวจัิย 
สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค (สกอ. 4.2) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา(บาท) 
(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2) 
(กพร.51 ตัวที ่ 4.2.2 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

4.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา
(บาท)(สกอ. 4.3) (สมศ. 2.3)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.2) (กพร.51 ตัวที่  4.2.2 )   

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

4.5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติหรือในระดันานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ. 4.4) (สมศ. 2.1)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.1 และ 4.2.5)  
(กพร.51 ตัวที ่ 4.2.1 )     

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

4.6 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบนัตอจํานวน
อาจารยประจํา (สมศ. 2.4)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3) (กพร.51 ตัวที่  4.2.3 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

4.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทนุทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบนัตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สมศ. 2.5)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.2.3) (กพร.51 ตัวที่  4.2.3 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 10    
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก

สังคมตามเปาหมายของสถาบัน  (สกอ. 5.1) 
1 - รองอธิการบดฝีาย 

   วิชาการและวจัิย 
สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที ่ปรึกษา
เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน  
เปน กรรมการวชิาการกรรมการวชิาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
(สกอ. 5.2) (สมศ. 3.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที ่4.3.3) 
(กพร.51 ตัวที ่ 4.3.3 )   

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชพีทีต่อบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  
(สกอ. 5.3) (สมศ. 3.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.1) 
(กพร.51 ตัวที ่ 4.3.1 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการแกสังคม (สกอ. 5.4)  (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 6 ) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 
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** ตัวบงช้ีเฉพาะ 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

5.5 **จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) (สกอ. 5.5) 
(สมศ. 3.5) (กพร.50 ตัวที่  4.3.5 )  (ก.พ.ร.51 
ตัวที่ 4.3.4)    

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.6 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
วิชาการและวิชาชพีมาใชในการพัฒนาการเรียน  
การสอนและการวจัิย (ระดบั) (สมศ. 3.3) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.7 **คาใชจาย และมูลคาของสถาบนัในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพือ่สังคมตออาจารย
ประจํา (บาทตอคน) (สมศ. 3.4) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.8 **รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและ
วิชาชพีในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท) 
(สมศ. 3.6) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.9 **ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชพีตามพนัธกจิของสถาบัน (ระดับ)(สมศ. 3.7) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.5) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่4.3.5) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วิชาการและวจัิย 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

5.10 จํานวนชั่วโมงเฉลีย่ที่อาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชพีที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.3.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.3.2)  

1 - รองอธิการบดฝีาย   
   วิชาการและวจัิย 
 

สถาบันวจัิยและ
พัฒนา 
 
 

ผศ.จุฑา  พีรพัชระ 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4    
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
1 - รองอธิการบด ี

   ฝายกิจการทั่วไป 
กองศลิปวัฒนธรรม นายชัยธวัช  ตุมมะ 

6.2 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศกึษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES)  (สมศ. 4.1) (ก.พ.ร.50 ตัวที่
4.4.1) (ก.พ.ร.51 ตัวที่4.4.1) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการทั่วไป 

กองศลิปวัฒนธรรม นายชัยธวัช  ตุมมะ 

6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวฒันธรรมตองบดําเนนิการ (สมศ. 4.1)  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 4.4.3)    

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   กิจการทั่วไป 

กองศลิปวัฒนธรรม 
 

นายชัยธวัช  ตุมมะ 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

6.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
หรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศลิปะ และวัฒนธรรมต
อจํานวนนกัศึกษาปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) (ก.พ.ร.50 ตัวที่  4.4.2) 
(ก.พ.ร.51 ตัวที่  4.4.2) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   กิจการทั่วไป 
 

กองศลิปวัฒนธรรม 
 
 

นายชัยธวัช  ตุมมะ 

7. การบริหารและการจัดการ  15    
7.1 สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล (สกอ. 7.1)   

1 - รองอธิการบดฝีาย     
   บริหาร 

เลขานุการสภาฯ 
 
 

นายเชาวเลิศ  ขวญัเมือง 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  
(สกอ. 7.2) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 

กองกลาง 
 

 
นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

7.3 มีการพัฒนาสถาบนัสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและภายนอกเพ่ือ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ระดบั) (สกอ. 
7.3) (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 20) (ก.พ.ร.51 
ตัวที่ 20) 

1 - รองอธิการบดฝีาย    
   วิเทศสัมพันธ 
 

ศูนยการจัดการ
ความรูในองคกร 
(KM Centre) มทร.พ. 
 

ผศ.ดวงแข  สุขโข 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(สกอ. 7.4) (สมศ. 4.2) (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.4.3) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   บริหาร 
 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 
 

นางสาวสมจิตต มหัธนันท 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่การบริหาร 
การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ)  
(สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5) 

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   วชิาการและวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคล 
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการ แสดงความ
คิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการเพื่อพัฒนาสถาบนัอุดมศกึษา (สกอ. 7.6) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 14) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 14)   

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายกิจการทั่วไป 
 

กองประชาสัมพนัธ 
สํานักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวชิาชีพในระดับชาติหรือ  
นานาชาติ (สกอ. 7.7)   

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา(สกอ. 7.8)    

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายวางแผนฯ 

กองนโยบาย 
และแผน 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดบัองคกรสูระดบับุคคล  
(สกอ. 7.9) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายวางแผนฯ 

กองนโยบาย 
และแผน 
 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบัน/ 
กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจํา
คณะ/ กลุม  สาขา (ขอ) (สมศ. 5.1) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 13) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่13) 

1 - รองอธิการบดฝีาย     
   บริหาร 
 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

นายเชาวเลิศ  ขวญัเมือง 

7.11 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ     
ทั้งในประเทศและ ตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

0.5 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองบริหารงาน 
บุคคล 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนบัสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชพีทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  (สมศ. 5.11) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 
 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.50 ตัวที ่15)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 15)  

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองบริหารงาน 
บุคคล 
 

นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 17) 

1 - รองอธิการบดฝีาย    
   วชิาการและวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
อุดมศกึษาดานนักศึกษา บุคลากร หลกัสูตร  
การเงิน  และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑติ 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่18) 

1 - รองอธิการบดฝีาย 
   วชิาการและวิจัย 
 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

 
 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

7.16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวทิยาลัยสู
ระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวที ่5) 

0.5 - รองอธิการบดฝีาย   
   วิเทศสัมพันธ 

กองวิเทศสัมพันธ นางวันด ี เอนกจํานงคพร 

8. การเงินและงบประมาณ 11    
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห

คาใชจายการตรวจสอบการเงิน และ 
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
กองนโยบาย 
และแผน 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองกลาง 
 

นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

8.3 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศกึษา 
(บาทตอคน) (สมศ. 5.6) 

1 - รองอธิการบดฝีาย  
   บริหาร 

กองคลัง 
สํานักสงเสริม
วิชาการฯ 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นายรณรงค  ต้ังตระกูล 
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
ผูกํากับตัวบงชี้ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูจัดเก็บขอมูล/รายงาน 

8.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา(FTES) (รอยละของเกณฑปกติ)  
(สมศ. 5.7) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
สํานักสงเสริม 
วิชาการฯ 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นายรณรงค  ต้ังตระกูล 

8.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
(รอยละของงบดําเนินการ) (สมศ. 5.8) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
 

8.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) (สมศ. 5.10) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองนโยบายและแผน 
กองคลัง 
กองบริหารงานบุคคล 

นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

8.7 ค าใช จ ายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบหองสมุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (FTES) (บาทตอคน) (สมศ. 6.9) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 19) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 19) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายวชิาการและวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

ผศ.นวิัตร  จารุวาระกูล 

8.8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 9)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 10) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
กองนโยบาย 
และแผน 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
 

8.9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 10) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 9) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองกลาง นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

8.10 ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 11) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 11) 

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองกลาง 
 

 

นายประสงค  เอี๊ยวเจริญ 

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต นทุนตอ   
หนวยผลผลิต (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 12)  
(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 12)                   

1 - รองอธิการบด ี
   ฝายบริหาร 

กองคลัง 
กองนโยบาย 
และแผน 

นางศรีจันทร  โตเลิศมงคล 
 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6    

9.1 
 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เ ป นส วนหนึ่ งของกระบวนการบ ริหาร
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)   

2 -ผอ.สํานักประกนั   
  คุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

นางสุใจ  พรเจิมกลุ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู  และทักษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
(สกอ. 9.2) 

2 -ผอ.สํานักประกนั 
  คุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

ผศ.ประเทืองทิพย  โรจนวิภาต 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   (สกอ .  9.3) (สมศ .  7.2) 
(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 7) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8)  

2 -ผอ.สํานักประกนั 
  คุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพ 
 
 

นายสมชาย  เหลืองสด 

รวม 76  ตัวบงชี้ 100    
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ระยะเวลารายงานขอมูล  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปการศึกษา  2551 
 

หนวยงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบติดตามงาน 
หนวยงานยอยรายงานขอมูลใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน/กอง 

ไมเกิน 15  พฤษภาคม  2552* 
คณบดีทุกคณะ/ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/กอง 

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  จัดทํา SAR  
สงมหาวิทยาลัย 

ไมเกิน 29 พฤษภาคม  2552* 
- รองอธิการบดี  ผูกํากับดูแล 
- คณบดี/ผูอํานวยการ 

สง  SAR ปการศึกษา 2551 ของมทร. 
พระนคร คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
อยางละ 4 เลม พรอม CD ให สกอ. 

ไมเกิน 30 มิถุนายน  2552 
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ  
คณะกรรมการจัดทําเลม SAR 
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รายชื่อหลักฐานเอกสารอางอิง 

 

เอกสารอางอิง
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร 

1 วิสัยทัศน, ภารกิจ, เปาหมาย และกลยุทธ 
2 แผนพัฒนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3 หลักสูตรระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
6 คําส่ังแตงต้ังของมหาวิทยาลัย/คณะ 
7 เอกสารตางๆ ของหองปฏิบัติการ Self Acesses 
8 เอกสารขอมูลรายวิชาท่ีเปดสอน 
9 เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง (Job Description และ  

 Job Specification) ท่ีกองบริหารงานบุคคล 
10 แฟมหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม ป 2550 ของสภามหาวิทยาลัย/คณะ 
11 รายงานประจําปการศึกษา 2550 
12 คูมือนักศึกษา ป 2550 
13 แฟมโครงการกิจกรรมตางๆ ปการศึกษา 2551 
14 เปาหมายคุณภาพการจัดการศึกษา ป 2550 
15 เปาหมายคุณภาพการจัดการศึกษา ป 2551 
16 มาตรฐานชมรมหองสมุดท่ีแผนกหองสมุดทุกพื้นท่ี  
17 รายงานวิจยัและบริการวิชาการ  ของมทร.พระนคร 
18 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สกอ. 
19 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สมศ. 
20 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. 
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ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2551 

 
ชื่อขอมูลพื้นฐาน หนวย ผล ผูกรอกขอมูล 

องคประกอบท่ี 1      
- จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด ระบบ 8 สวท. 
- จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย ระบบ 8 สวท. 

องคประกอบท่ี 7    

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 48 สวท. 
- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพ ในประเทศ 
คน 48 สวท. 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
วิชาชีพ ตางประเทศ 

คน 10 สวท. 

- งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ บาท 699,678.30 สวท. 

องคประกอบท่ี 9     

- ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ  5 

ระดับของ สกอ. 
ระดับ 5 สวท. 
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