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 คํานํา 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ไ ด้ ดําเ นินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545              

หมวด 6  “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง   โดยจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ

ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกและสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้าง

ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน และสร้างความ

เช่ือมั่นให้แก่สังคมในด้านคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย  

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปีการศึกษา 

2555 ประกอบด้วย ข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบ คุณภาพทั้ง 9 ด้าน ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะสะท้อนให้เหน็

ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมท้ังยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือนําไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นเครื่องมือช้ีนําเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏพระนครในด้านต่างๆ ต่อไป 

 

                                                                                
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์  หรดาล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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บทที่ 1 
ประวัติความเป็นมา 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ                 

พระจุลจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัวในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สังกัดกระทรวงธรรมการ ทําหน้าที่

ผลิตครูเพ่ือรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2435   เป็นสถานศึกษาด้านการฝึกหัดครูแห่งแรกของประเทศไทยมีมิสเตอร์     

กรีนรอด (Mr. WG  Johnson) ชาวอังกฤษเป็น อาจารย์ใหญ่คนแรก สถานที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ใน

บริเวณโรงเล้ียงเด็ก   ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จากนั้นก็ได้ย้ายสถานที่ตั้งไปอีกหลายแห่ง 

 ในปี พ.ศ. 2449   มีการปรับปรุงหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น และให้นับเป็นโรงเรียน                 

ข้ันอุดมศึกษา และในปี พ.ศ. 2456  ได้รวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน เรียกว่า

แผนกครุศึกษา   แต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงธรรมการ 

 พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศ

ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนข้ึนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์  

จึงเป็นแผนกครุศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อมีการสถาปนากรมมหาวิทยาลัยขึ้น

แล้วรวม โรงเรียนข้าราชการพลเรือนทุกแผนกข้ึนกับกรมน้ี  กระทรวงธรรมการจึงได้ย้ายโรงเรียน

ฝึกหัดอาจารย์ไปสังกัดกรมศึกษาธิการ แผนกวิชาสามัญศึกษา 

 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็น “โรงเรียน

ฝึกหัดครู” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) และได้ย้ายไปตั้งที่

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2475 เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถม

พระราชวังสนามจันทร์” และโดยที่ภายในพระราชวังสนามจันทร์มีศาลพระพิฆเนศวรอยู่แล้ว ทาง

โรงเรียนจึงได้นํารูปพระพิฆเนศวรมาเป็นตราและสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 พ.ศ. 2477  ได้ย้ายโรงเรียนจากพระราชวังสนามจันทร์มาตั้งที่กองพันทหารราบที่ 6    

ถนนศรีอยุธยา   หลังวังปารุสกวัน (ปัจจุบันคือ กองพลท่ี 1 รักษาพระองค์) จึงเรียกชื่อโรงเรียนว่า   

“โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” และ พ.ศ. 2490 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระ

นคร”  ผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลา 3 ป ี

 พ.ศ. 2498 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครได้ใช้หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เวลาเรียน 2 ปี แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถมเดิม เพ่ือ

เร่งรัดการผลิตครูให้ทันกับความต้องการ  
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 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ อาคารเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตําบล

อนุสาวรีย์ ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารอัน

เป็นที่ตั้งปัจจุบัน 

 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู        

พระนครข้ึนเป็น  “วิทยาลัยครูพระนคร”  ทําให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ได้ และเพ่ือสนองความต้องการของโรงเรียนมัธยมแบบประสม 

วิทยาลัยจึงได้เปิดวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักเรียนที่จบ ป.กศ. มาเรียนวิชาช่างยนต์ ช่าง

ไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างปั้นดินเผา ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 จึงได้เปิดสอนวิชาอ่ืนๆ 

เพิ่มข้ึนอีก  

 พ.ศ. 2517 ได้เปิดหลักสูตรประโยคครูอุดมศึกษา (ป.อ.) โดยใช้หลักสูตรของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยรับผู้สําเร็จ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา เรียน 2 ปี เมื่อสําเร็จจะได้

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต  

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ซ่ึงมีผล

ทําให้วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งทั่วประเทศสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี จึงได้รับการ

ปรับหลักสูตรประโยคครูอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูพระนคร เปิดโครงการฝึกอบรมครูประจําการ (อ.ค.ป.) ร่วมกับ

หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกับเลิกการผลิตครูระดับป.กศ. ผลิตเฉพาะระดับ ป.กศ.สูง และระดับ

ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตเพิ่มขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ก็ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี  ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ีเป็นรุ่นแรก  

 พ.ศ. 2527  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) ซ่ึงเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม       

ทําให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัด

ครูอนุมัติให้เปิดสอนใน  3  สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศิลป

ศาสตร์ และในปีการศึกษา 2528 ก็ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(กศ.บป.)  ทั้งสายวิชาชีพครูและสายวิชาการอื่น จากนั้นก็ได้มีการขยายและพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติมาโดยลําดับ 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในสังกัด

กรมการฝึกหัดครู   กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรให้เป็นตรา

สัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภัฏด้วย และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  เมื่อ

วันที่  24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนคร  จึงได้ช่ือว่า “สถาบันราชภัฏพระนคร” และมี

ภารกิจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัย ให้บริการ



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  3 

ทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครู 

และส่งเสริมวิทยฐานะครู”  

 วันท่ี  15   มิถุนายน   พ.ศ. 2547    สถาบันราชภัฏพระนครมีสภาพเป็นนิติบุคคลในนาม

ของ        “ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ”   เพ่ือปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น   และมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นไท  เพื่อพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญมั่นคงต่อไป 

 

คติพจน์ 
ปญญา  นราน ํ รตน ํ

ปัญญาเปน็แก้วของนรชน 

 

ปรัชญา 
สร้างคนดี   มีปัญญา   เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 

 “มหาวิทยาลัยจะสร้างคนดีให้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรม คุณธรรม  ความรู้   

ความสามารถ วุฒิภาวะทางอารมณ์  ความอดทน อดกล้ัน ซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาก่อ

เกิดปัญญา และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในการบูรณาการ  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เพ่ือ

ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มีภารกิจ

ดังน้ี 

  1. แสวงหาความเป็นจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 

   2.  ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรูคู่้คุณธรรม  สํานึกในความเปน็ไทย   มีความรักและผูกพัน

ต่อท้องถ่ิน  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิน่รูเ้ท่าทนัการ

เปล่ียนแปลง การผลิตบณัฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต

บัณฑิตของประเทศ 

   3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นและของชาติ 
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   4.  เรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน  ผู้นําศาสนาและนกัการเมือง

ท้องถิน่ให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาชุมชนและท้องถิน่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

   5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพคร ู  ผลิตและพัฒนาคร ู  และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

   6.  ประสานความร่วมมือ  และช่วยเหลือเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 

   7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น    รวมถึงการแสวงหา

แนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 8.  ศึกษา  วิจัย   ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการ

ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ 
 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญา

ของแผ่นดิน   ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น   สร้างสรรค์ศิลปวิทยา   เพ่ือความ

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน   มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน   โดยมีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

ปรับปรุง  ถ่ายทอด   และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม

วิทยฐานะครู 

 

ค่านิยม 
 ค่านิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คือ ACTIVE โดยหมายถึง ให้ทุกคนเกิด               

ความตระหนักที่จะต้องกระตือรือร้น   ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   A = Accountable  หมายถึง  มหาวิทยาลัยดําเนินงานทุกภารกิจให้เป็นที่เช่ือถือ     

ได้รับการยอมรบัจากสังคมทั่วไป 

   C = Cooperate     หมายถึง  การทํางานเกิดจาก การทํางานเป็นทีม   ร่วมมือ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพ่ือปรบัปรุงงานให้ดีข้ึน 

   T = Talent      หมายถึง  ทุกคนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบตัิงาน 
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   I =  Improve   หมายถึง  การปฏิบตัิงานแบบบูรณาการโดยมีการปรับปรุง               

คุณภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

   V = Value Added  หมายถึง  มุ่งเน้นการทํางานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นกัศึกษา

มหาวิทยาลัยและสังคม 

   E = Ethics           หมายถึง  การปฏิบตัิงาน การดํารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและ              

จริยธรรม 

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการประกัน

คุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553-2557  

เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  อาศัยอํานาจหน้าที่ตามความในมาตรา 31(1)  และ (3) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   จึงขอประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้ 

  1.  มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไก

ในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

  2.  มหาวิทยาลัย  คณะ  วิทยาลัย  สํานัก  สถาบัน  ศูนย์   ต้องได้รับการรับรอง

มาตรฐานทั้งจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

  3.  การจัดการศึกษานอกที่ตั้งต้องมีคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้งตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4.  มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพ  และปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ โดยกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ทุก

หน่วยงานและให้สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ 

  5.  มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

อ่ืนๆในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 

  6.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการนําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการ

ประกันคุณภาพให้ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ   และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล   คณะ  

วิทยาลัย  สํานัก สถาบัน  ศูนย์   รวมทั้งสามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เป็นต้น 
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  7.  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและยกย่องหน่วยงาน  และทีมงานต่างๆ  ที่มีผลงานใน      

การคิดค้นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพผลการดําเนินงานด้าน

ต่างๆของมหาวิทยาลัย  เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 P  =  Personable  มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นํา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

H  = Honest  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

R  = Responsible มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีความอดทนและมีวินัย 

         ในตนเอง 

A  = Able  มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเชิงวิชาการ  วิชาชีพ และ

เทคโนโลยี  
N  = Noble  มีความสง่างาม มีศักด์ิศรี และผดุงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 

A  = Accountable  มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของสังคม 

K  = Kind       มีจิตใจดีงาม เสียสละ และอุทิศตนให้แก่สังคม 

H  = Healthy  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

O  = Outstanding  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  ใฝ่รู้  และ 

  หมั่นพัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

N  = Neat มีความสุภาพเรียบร้อย และละเอียดรอบคอบ 

 

การแบ่งส่วนราชการ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ส่วนราชการท่ีทําหน้าที่จัดการศึกษา ได้แก่ คณะ  วิทยาลัย  และสํานักงาน 

มหาวิทยาลัยมีคณะตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ  4  คณะ  3  วิทยาลัย  คือ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   วิทยาลัยการฝึกหัดครู  วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา           

และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ซ่ึงวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์เป็นหน่วยงานในโครงสร้างที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที่สนับสนุนการทําหน้าที่ตามบทบาทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน  เป็นหน่วยงานที่ใช้เป็นพ้ืนที่ฝึกทักษะ  

ทําวิจัยการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนในท่ีตั้ง  ตลอดจนเป็นแหล่งฝึก

ประสบการณ์ให้กับอาจารย์  นักศึกษา  ทั้งน้ีขณะน้ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์อยู่ในระหว่างการ

พัฒนาระยะแรกตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย   และมี 2 หน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง
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เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คือ สํานักงานโครงการ

บัณฑิตศึกษา และสํานักงานโครงการผนึกกําลังเปิดสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นอกจากน้ียังมี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา

อีก 1 หน่วยงาน 

             2.  ส่วนราชการท่ีทําหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ตามประกาศ
การแบ่ง ส่วนราชการมี  5  หน่วยงาน  คือ สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สถาบันวิจัยและพัฒนา   และสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม    

 3.  หน่วยงานอ่ืนๆ  สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ศูนย์บริการการศึกษา ณ รามสแควร์

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น   เพื่อเสริมหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและบุคลากร

ภายนอก 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 

 

โครงสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 

สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาลัยพุทธศาสตร์และ
ป ั

วิทยาลัยชัยบาดาล
ิ ั ์

* สํานักงานคณบดี 
* สํานักงานคณบดี * สํานักงานคณบดี 

* สํานักงานคณบดี * สํานักงานคณบดี * สํานักงานผู้อํานวยการ * สํานักงานผู้อํานวยการ 

ศูนย์ข้อมูลและการ
ิ

กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ ์

สํานักศิลปะและวฒันธรรม สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ี

สํานักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

* กองกลาง 
   กองคลัง 
   กองนโยบายและแผน 
  กองบริหารงานบุคคล 
  กองพัฒนานักศึกษา 

* สํานักงานผู้อํานวยการ 
* สํานักงานผู้อํานวยการ 

* สํานักงานผู้อํานวยการ * สํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม
และบริการวิชาการ

ศูนย์ภาษาโรงเรียนมัธยมสาธติฯ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร (สม.)  
 
  1.  นายมีชัย ฤชุพันธุ ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 

  2.  นายถนอม   อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

  3.  ศาสตราจารย์ วิษณ ุเครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4.  ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.  ศาสตราจารย์ฐาปนา บญุหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6.  รองศาสตราจารย์ คมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  7.  หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  8.  รองศาสตราจารย์ ธีรยุทธ   สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  9.  รองศาสตราจารย์ทองหล่อ  วงศ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10.  พลอากาศเอกนพพร   จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 11.  นายผดุงชาติ   สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 12.  คุณหญิงณัษฐนนท   ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 13.  รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล อธิการบดี/ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

 14.  อาจารย์ณัฐพล ชุมวรฐายี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

 15.  อาจารย์ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 16.  รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ไสยวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 18.  รองศาสตราจารย์ทิวัตต์ มณีโชต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต  ฤทธิ์จรญู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ์ เล็กวิไล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 21.  อาจารย์สถาพร ปกป้อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 22.  อาจารย์จุไร   วรศกัด์ิโยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการสภาวิชาการ  
 

 1. รองศาสตราจารย์พงศ์  หรดาล     ประธานกรรมการ 

 2.  รองศาสตราจารย์วิชัย  เทียนน้อย     กรรมการ 

 3.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองด ี ชัยพานิช กรรมการ 

 4.  รองศาสตราจารย์ จิราภรณ์  ศิริทว ี     กรรมการ 

 5.  ศาสตราจารย์จํานง  อดิวัฒนสิทธิ ์    กรรมการ 

 6.  รองศาสตราจารย์วรากร  ไม้เรียง     กรรมการ 

 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  ระบอบ     กรรมการ 

 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  เกียรติชนก    กรรมการ 

 9.  รองศาสตราจารย์ยงยุทธ  เกษสาคร     กรรมการ 

 10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  อินทพรหม   กรรมการ 

 11.  อาจารย์สถาพร  ปกป้อง      กรรมการ 

 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลัยา   แสงเรือง    กรรมการและเลขานุการ 

 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี  ขจรไชยกูล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณีต  จิระสุทัศน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 15.  นางสาวอังคณา  อุดเมืองเพียร     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 16.  นางสาวสุนิตรา  สงวนศักด์ิ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
 

 1.  นายปัญญา  โชติเทวัญ       ประธานกรรมการ 

      2.  พลอากาศเอกสุเมธ  โพธิ์มณี        รองประธานกรรมการ 

     3.  คุณหญิงสุภา  กิจจาทร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      4.  นายสันต ิ วยากรณ์วิจิตร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      5.  นายเกษม  อยู่สําราญ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      6.  นายจําลอง  สุขสวัสดิ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      7.  นายฉัตรชัย  แสงสุริยฉตัร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

     8.  นายเช่ียวเวทย์  ยิ้มศิริกลุ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      9.  อาจารย์ชุติมา  เอ่ียมโชติชวลิต        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      10. นายน้อย  สีป้อ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      11. อาจารย์บุญชอบ  พุ่มไพจิตร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      12. นายพิษณวัุตร  จงเจตน์ดี        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      13. นายไพรัช  อรรถกามานนท์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      14.  นายมนญู  จิตตเกษม        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      15.  นางสาวรัชต ์ ไชยสุข        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      16.  นายสมบตั ิ ทีฆทรัพย์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      17.  นายสันต ิ  วิลาสศักดานนท์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  โกสิยพันธ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      19.  นายสมศกัด์ิ  สุโมตยกลุ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      20.  นายสมพงษ์ สิมาลัย        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

      21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล       เลขานุการ 

      22.  นาง ญ หญิง  สมแสน        ผู้ช่วยเลขานุการ 

      23.  นางพัชราวไล  ไพรี        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร (กบ.) 
 

1.  รองศาสตราจารย์พงศ์  หรดาล    อธิการบดี 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  อาภาวัฒนาสกุล  รองอธิการบดี 

3.  อาจารย์จุไร  วรศักด์ิโยธิน   รองอธิการบดี 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง   รองอธิการบดี 

5.  อาจารย์ไพบูลย์   วิริยะวัฒนะ   รองอธิการบดี 

6.  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย ์ รกัชาต ิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี 

9.  อาจารย์วิสูตร ์ สุขจรนิ   ผู้ช่วยอธิการบดี 

10.  อาจารย์สถาพร  ปกป้อง   ผู้ช่วยอธิการบดี 

11.  รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน   คณบดีคณะมนุษย์ 

   ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12.  อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม   คณบดีคณะวิทยาการ 

   จัดการ 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ไสยวรรณ  คณบดีวิทยาลัย 

   การฝึกหัดคร ู

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช    บุญประจักษ์  คณบดีวิทยาศาสตร์และ 

   เทคโนโลยี 

15.  อาจารย์มณฑล  จนัทร์แจ่มใส   คณบดีคณะเทคโนโลย ี

   อุตสาหกรรม 

16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบรูณ์  บุญโท   กรรมการบริหาร 

   พุทธวิชชาลัย 

17.  อาจารย์ณัฐพล  ชุมวรฐาย ี   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม

   วิชาการและงานทะเบียน 

18.  อาจารย์ประวิทย์   ขาวปลื้ม   ผู้อํานวยการศิลปะและ 

   วัฒนธรรม 

19.  อาจารย์ปกรชัย   เมืองโคตร   ผู้อํานวยการโรงเรียน 

   มัธยมสาธิตฯ 

20.  อาจารย์พีลาภ   วงษ์พานิชย์   ผู้อํานวยการโรงเรียน 

   มัธยมสาธิตฯ 
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21.  อาจารย์ประพันธ์   ลํ้านาค  ผู้อํานวยการโรงเรียน 

  มัธยมสาธิตฯ 

22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักด์ิ  จักรกรณ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 

  และพัฒนา 

23.  อาจารย์ธงชัย  ทองอยู่  ผู้อํานวยการสํานักงาน 

  วิทยบริการและเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 

24.  นาง ญ หญิง  สมแสน  รักษาราชการแทนใน 

   ตําแหน่งผู้อํานวยการ 

   สํานักงานอธิการ 
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คณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 
  

 1.  อาจารย์ณฐัพล  ชุมวรฐายี   ประธาน 

 2.  อาจารย์มงคล  นาฏกระสูตร   รองประธาน 

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยงุศรี  สุขเกื้อ   กรรมการ 

 4.  อาจารย์อรุณ  ไชยนิตย์   กรรมการ 

 5.  อาจารย์อภิสิทธิ ์ อุปกิจ   กรรมการ 

 6.  อาจารย์ณรงค์ฤทธิ ์ ประสานตร ี   กรรมการ 

 7.  อาจารย์นราธิป  แก้วทอง   กรรมการ 

 8. อาจารย์อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ   กรรมการ 

 9.  อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน   กรรมการ 

 10.  อาจารย์ไพโรจน์ บตุรชีวัน   กรรมการ 

 11.  อาจารย์อําพล  บุดดาสาร   กรรมการ 

 12.  อาจารย์ภาณุพงศ์  สามารถ   กรรมการ 

 13.  นางสาวชลลดา  เส็งแดง   กรรมการ 

 14.  นางสาวฐิติพร  พรพงษ์   กรรมการ 

 15.  นายศภุโชค  มณีมัย   กรรมการ 

 16.  นางสาวสิริกานต์  รอดบุญรมย์   กรรมการ 

 17.  นางสาวภานุมาศ  ศรีวังราช   กรรมการ 

 18.  นางสาวเสาวคนธ์  พวงแก้ว   กรรมการ 

 19.  นางสาวสุจิตรา  คําสัมฤทธิ ์   กรรมการ 

 20.  นางสาวอัฉราวดี  ธนทูอง   กรรมการ 

 21.  อาจารย์เพ็ญศรี  วรรณสุข   เลขานุการ 

 22.  นางสาวธนกมล  ธาราวุฒิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 23.  นางพรกมล  นิมิตรหมืน่ไวย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอํานวยการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงานการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา

ประจําคณะ/วิทยาลัย 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา

ประจําสํานัก/สถาบัน 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  16 

การจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2555    มหาวิทยาลัยเปิดสอน  4  ระดับการศึกษา ซ่ึงมีสาขาวิชาที่

หลากหลาย ดังนี้ 

  1.  ระดับปริญญาตร ี เปืดสอน 7 หลักสูตร  จํานวน  55  สาขา 

  2.  ระดับสูงกว่าปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   

    -  ระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต หลักสูตรที่เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ 

ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู 

  3.  ระดับปริญญาโท เปิดสอน 5 หลักสูตร  จํานวน  13 สาขา ได้แก่ 1.  คณิต

ศาสตรศึกษา   2.  การบริหารการศึกษา   3.  สาขาหลักสูตรและการสอน  4.  การจัดการการ

ปฐมวัยศึกษา      5.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   6. ส่ิงแวดล้อมศึกษา   7. บริหารธุรกิจ  8.  

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา    9.  สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  10.  พระพุทธศาสนา  11. 

การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ   12. รัฐประศาสนศาสตร์    

 4.  ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4 สาขา ได้แก่                    

1. การจัดการเทคโนโลยี  2. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3. ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา                   

4. การจัดการธุรกิจ 

 

ตารางที่  1   จํานวนสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา  2555    
                 จําแนกตามคณะและหลักสูตร 

คณะ 
หลักสูตร  

รวม 
ทล.บ. ค.บ. บธ.บ. วท.บ. ศศ.บ. น.บ. สถ.บ. 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู - 12 - 1 1 - - 14

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - 1 11 1 - 13

วิทยาการจัดการ - - 2 - 2 - - 4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 13 - - - 13

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 - - 6 - - 1 10

พุทธวิชชาลัย - - - - 1 - - 1

รวม 3 12 2 21 15 1 1 55
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1. อาจารย์ประจํา 

ในปีการศึกษา  2555  ( 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร มีอาจารย์รวม  353  คน   จําแนกได้  ดังนี้ 

 

ตารางที ่2   จํานวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2555 

สังกัด 

จํานวน

อาจารย์

ประจํา

ทั้งหมดที่

ปฏิบัติงาน

จริงและ

ศึกษาต่อ 

อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ลาศึกษาต่อ 
ป.

ตรี 

ป.

โท 
ป.เอก

ป.

ตรี

ป.

โท 

ป.

เอก 

ป.

ตรี

ป.

โท 

ป.

เอก 

วิทยาลัยการฝึกหัด

ครู 

44 1 9 16 - 6 9 - 2 1 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

71 - 30 22 - 15 2 - 2 - 

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

90.5 4 47 22.50 - 6 6 - 4 1 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

79.5 - 37 22.5 - 12 5 - 1 2 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

57 3 27 11 - 7 6 - 1 2 3

พุทธวิชชาลัย 11 - 5 5 - - 1 - - - 0

รวม 
353 

8 155 99 - 46 29 - 10 6 
 

รวมทั้งหมด 262 75 16 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 
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2. อาจารย์พิเศษ 
ในปีการศึกษา  2555  (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครมีอาจารย์พิเศษ   จํานวน   203    คน   จําแนกได้  ดังนี้ 

 

ตารางที ่3   จํานวนอาจารย์พิเศษจําแนกตามคุณวุฒิ 
คณะ/วิทยาลัย จํานวน รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู - 16 13 29

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

22 82 8 112

คณะวิทยาการจัดการ 2 4 1 7 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

- 18 3 21 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 26 3 30

พุทธวิชชาลัย - 3 1 4 

รวม 203

      (ข้อมูล ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม  2556) 

3.  พนักงานสายวิชาการ  
 ในปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

พระนคร  มีพนักงานสายวิชาการ  (เงินงบประมาณ)   ของมหาวิทยาลัย  จํานวน      คน    

4.   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
 ในปีการศึกษา 2555  (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 )  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร    มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จํานวน 344 คน  แบ่งเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 111 คน  พนักงานราชการ จํานวน  7 คน  พนักงาน

มหาวิทยาลัยรายได้ จํานวน 226  คน   

5.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในปีการศึกษา 2555  (1 มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร   มีข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด 21  คน    

6.  ลูกจ้างประจํา     
      ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีลูกจ้างประจําปฏิบัติงานใน           

หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส้ิน  25   คน  
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งบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พระนคร  พ.ศ. 2553-2557  ในปีงบประมาณ  2555  จํานวน  3  ยุทธศาสตร์  คือ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  วิชาการเป็นเลิศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  วิจัยสร้างสรรค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการเป็นเยี่ยม 

 แหล่งรายได้ที่นํามาจัดสรรมี 2  แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ 

 1.  งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 409,842,100  บาท  

 2.  เงินนอกงบประมาณ 

  2.1  เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 

- ภาคปกติ   จํานวน  185,200,230  บาท  

- ภาคพิเศษ   จํานวน  182,269,000  บาท 

 งบประมาณที่ ใช้ ในการบร ิหารจ ัดการและดํา เน ินงานภายในมหาว ิทยาล ัย ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รวมทั้งส้ิน 777,311,330 บาท ทั้งนี้ไม่ได้รวมงบเงินประเภทเงินรายได้

จากโครงการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

อาคาร – สถานที่ของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตั้งอยู่เลขที่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์   เขต

บางเขน  กรุงเทพมหานคร  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  165  ไร่  ได้ทําการฟื้นฟูพัฒนาอาคารสถานที่  

และส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์   เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า  มีบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร  และชุมชน   อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ

ท้องถิ่น มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ   รองรับการขยายตัวด้านจัดการศึกษาและ

บริการทางวิชาการ   โดยมีจํานวนอาคารท้ังหมด   60   อาคาร   และการใช้งานในภาพรวม

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

 1)  ห้องเรียน  170  ห้อง 

 2)  ห้องปฏิบตัิการต่างๆ เช่นห้องคอมพิวเตอร์   ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชา                              

รวม 180 ห้อง 

 3)  ห้องพักอาจารย์  143  ห้อง 

  4)  ห้องสํานักงานอ่ืนๆ  75  ห้อง 

โดยมีรายละเอียดของอาคารดังนี้ 
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ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4 8 10 - 1 4 2,240 

อาคาร 2 สํานักงานศนูย์ภาษา 10 3 2 - 1 3 2,196 

อาคาร 3 สํานักงานศนูย์บริการ

การศึกษา 

- 4 - - 6 2 1,738 

อาคาร 4 สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน , 

บัณฑิตศึกษา 

6  (ป.โท) 2 - 2 11 4 2,240 

อาคาร 5 อาคารนิติศาสตร์ 1 3 6 1 - 2 1,680 

อาคาร 6 อาคารศิลปกรรม 4 5 2 - - 2 1,872 

อาคาร 7 อาคารคหกรรม  1 2 2 - - 2 415 

อาคาร 8 อาคารเทคโนโลยีการ

อาหาร / สุขศึกษา 

4 11 2 - 1 3 1,200 

อาคาร 9 อาคารศูนย์สิ่งแวดล้อม 3 4 3 - - 2 600 

อาคาร 10 อาคารเทคโนโลยี

นวัตกรรมการศึกษา 

- 6 2 - 3 4 2,240 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 11 อาคารภาควิชาเคมี

,ฟิสิกส์,ชีววิทยา 

1 7 3 - 2 3 1,560 

อาคาร 12 อาคารศูนย์ PCC - - - - - 2 416 

อาคาร 13 สํานักงานอธิการบดี - - - 3 8 4 2,640 

อาคาร 14 อาคารอนุสรณ์ 100 ป ี

การฝึกหัดครไูทย 

- - - 3 4 4 2,128 

อาคาร 15 สํานักงานคณะ

วิทยาการจัดการ 

27 5 10 5 1 5 12,000 

อาคาร 16 อาคารฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

พระนครแกรนด์วิว 

- - 54 ห้องพักแขก 4 1 6 3,600 

อาคาร 17 โปรแกรมนิเทศศาสตร์ 5 12 5 - - 3 2,088 

อาคาร 18 อาคารพิพิธภัณฑ์และ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษา 

 

- - 1 พิพิธภณัฑ์ - - 1 400 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 19 โปรแกรมวิชาดนตรี

นาฎศิลป์ 

- 15 3 1 - 3 1,152 

อาคาร 20 สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม,กองพัฒนา

นักศึกษา,อาคารเรียน 

9 ชั้น 

23 4 4 4 18 9 10,415 

อาคาร 21 อาคารศูนย์

วิทยาศาสตร ์ 9 ชั้น 

- 26 6 4 5 9 6,870 

อาคาร 22 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 5 - 1 2 2 1,638 

อาคาร 22 ส่วนต่อเติม 5 1 1 - 1 3 3,018 

อาคาร 23 สํานักงานคณะ

มนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

 

12 - 6 - 4 3 4,818 

อาคาร 24 คณะวิทยาลัยการ

ฝึกหัดคร ู

10 1 12 1 1 3 2,364 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 25 อาคารเรือนไทย - - - 1 1 2 405 

อาคาร 26 โรงฝกึงาน 1 โปรแกรม

วิชาก่อสร้าง 

3 6 3 - - 2 1,900 

อาคาร 27 โรงฝกึงาน 2 โปรแกรม

วิชาเครื่องกล 

3 4 4 - - 2 2,180 

อาคาร 28 โรงฝกึงาน 3 โปรแกรม

วิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์, 

โปรแกรมไฟฟ้า,

โปรแกรมเซรามิกส์ 

3 4 5 1 โชว์รูม 1 ห้องสโตร์ 3 2,120 

อาคาร 29 โรงฝกึงาน 4 โปรแกรม

วิชาการผลิต 

4 3 2 - - 2 1,086 

อาคาร 30 โรงฝกึงาน 5 โปรแกรม

วิชาออกแบบ

ศิลปหตัถกรรม 

4 - 6 - - 1 480 

อาคาร 31 อาคารเรียนมธัยม

สาธิตฯ 1 

9 8 7 1 8 2 4,306 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 32 อาคารเรียนมธัยม

สาธิตฯ 2 

12 3 1 - - 4 3,426 

อาคาร 33 โรงฝึกวิชาพลศึกษา 2 1 1 - - - 850 

อาคาร 34 อาคารเบญจมจักร 

(ศูนย์

วิทยุกระจายเสียง) 

- - - - - 1 216 

อาคาร 35 อาคารคุณหญิงพึงใจ - - - - 1 1 93 

อาคาร 36 อาคารที่พักอาศัย

เจ้าหน้าที่ 5 ชั้น 

- - - - - 5 1,789 

อาคาร 37 อาคารฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

เชิงบรูณาการ 

- - - - - - - 

อาคาร 38 อาคารหอประชุม

พิฆเนศวร 

- - - 1,000 คน - 1 1,575 

อาคาร 39 อาคารหอประชุม

มัธยมสาธิตฯ 

 

- - - 600 คน - 1 840 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 40 พระบรมราชานุสาวรีย ์

รัชกาลที ่5 

- - - - - - 304 

อาคาร 41 โรงฝึกงานไฟฟ้า 

(เครื่องเยน็) 

- 1 - - - 1 247 

อาคาร 42 สํานักงานคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

8 8 11 2 1 8 7,630 

อาคาร 43 อาคารงานยานพาหนะ - - - - 2 2 700 

อาคาร 44 ศูนย์อาหารอาคารพระ

นครมาร์เกต็เพลส 

- - - - 2 1 600 

อาคาร 45 อาคารอเนกประสงค์ 2 

ชั้น/โรงอาหาร 

- - - - - 2 1,645 

อาคาร 46 โรงเกบ็พัสดุงานอาคาร

สถานที ่

- - - - 1 2 699 

อาคาร 47 อาคารสมาคมศิษย์เก่า - - - - - 1 264 

อาคาร 48 อาคารศูนย์กีฬาและ

สุขภาพ 

- - - - 1 3 2,437 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 49 อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  

1 11 3 2 3 6 3,669 

อาคาร 50 อาคารบ้านพักอาศัย

เจ้าหน้าที่ 6 ห้อง 

- - ห้องพัก 6ห้อง - - 1 240 

อาคาร 51 อาคารบ้านพักอาศัย

เจ้าหน้าที่ 6 ห้อง 

- - ห้องพัก 6ห้อง - - 1 240 

อาคาร 52 อาคารบ้านพักอาจารย์

โสด 2 ชั้น 

- - ห้องพัก 16ห้อง - - 2 700 

อาคาร 53 อาคารหอพักอาจารย์

และเจ้าหน้าที ่(พระ

นครนิเวศ 1) 

- - ห้องพัก 84 

ห้อง 

- - 5 3,332 

อาคาร 54 อาคารหอพักนักศึกษา

(พระนครนิเวศ 2) 

- - ห้องพัก 96 

ห้อง 

- - 5 3,332 

อาคาร 55 อาคารอเนกประสงค์

(ครัวพระนคร) 

- - - - - 2 1,496 

อาคาร 56 โปรแกรม

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2 - 1 - 1 3 1,418 
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อาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน ห้อง

ปฏิบัติการ 

ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม สํานักงาน จํานวนชั้น พื้นที่ /  

ต.ร.ม. 

อาคาร 57 อาคารบรรณราช

นครินทร์ 9 ชั้น 

1 13 6 2 4 9 8,908 

อาคาร 58 อาคารหอประชุมเรือน

กระจก  

- - - 1 - 1 173 

อาคาร 59 อาคารศูนย์ข้อมูลและ

การบริการ  

- - - - 1 1 270 

อาคาร 60 อาคารเกษตรศาสตร์ 

(หลังใหม่) 

5 2 5 1 1 4 1,906 

อาคาร 61 อาคารหอประชุมและ

อเนกประสงค์  

- - - 2,000 ที่นั่ง - 3 7,437 

อาคาร 62 ศูนย์อาหาร 3 - - - - - 1 625 

อาคาร 63 อาคารที่พักอาศัย

คนงาน-เจ้าหน้าที ่

- - ห้องพัก 24 ห้อง - - 5 1,762 

รวม 173 188 134 39 98 - - 

 

ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม 2556 
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นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1. ประเภทของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันที่ทําการปกติ 

1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ (กศ.พบ.) ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หมายถึง 

นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัยโดยศึกษานอกเวลาราชการ  อาจจัดระหว่าง

วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์-อาทิตย์  

               1.3  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที ่มหาวิทยาลัยจัดให้เรียนในหรือนอก

มหาวิทยาลัย โดยศึกษานอกเวลาราชการ และ 

 1.4 นักเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิตวัดพระศรมีหาธาต ุ เปดิสอนตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 1 ถึง

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 

 

2.  จํานวนนักศึกษา 
นักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี

มหาธาตุ  

 
ตารางที ่ 5  จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปีการศึกษา  2555 
                ในมหาวิทยาลัย 

สถานศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

รวม ภาค
ปกติ 

ภาคกศ.
พบ. 

ป.โท ป.เอก

จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎพระนคร 

8,426 2,774 697 67 11,964

(ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2556) 
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ตารางที ่ 6  จํานวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาต ุปีการศึกษา  2555 
 

ระดับชั้นเรียน ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปทีี ่1 78 104 182 

มัธยมศึกษาปทีี ่2 100 101 201 

มัธยมศึกษาปทีี ่3 80 107 187 

มัธยมศึกษาปทีี ่4 55 92 147 

มัธยมศึกษาปทีี ่5 61 95 156 

มัธยมศึกษาปทีี ่6 51 99 150 

รวม 425 598 1023 
 

(ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2556) 

 

 
ตารางที ่7 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
               ปีการศึกษา  2555 

สถานศึกษา 
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

รวม ปริญญาบัณฑิต 
ภาคปกติ ป.โท ป.เอก 

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 2,570 240 14 2,824

(ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2556) 
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บทที่ 2 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1  กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี ้   กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดทาํแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเหน็ชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบนั  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)   

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เปน็แผนปฏิบตัิการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบรกิารทางวิชาการ และการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือ

วัดความ สําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผน ปฏิบัติการประจําป ี

 5.  มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ 

 6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน ปฏิบัติการประจําป ีอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

 8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

ไปปรบัปรงุแผน  กลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจําป ี
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มีการจัดทาํแผนกลยทุธ์

ที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของสภาสถาบัน โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบันและได้รับความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โดยเปน็แผนที่เช่ือมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบนั  

ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบนั 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ีฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 

2551–2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2551 – 2554) 

 1.1  มหาวิทยาลัยจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ 

พ.ศ.2553-2557 โดย

การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร คณาจารย์ 

บคุลากรและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในการกําหนด

ปรัชญาหรือปณิธาน 

จํานวน  3  ครั้ง คือ 

ครั้งที ่ 1 จํานวน

ผู้เข้าร่วม 132คน 

ครั้งที ่ 2 จํานวน

ผู้เข้าร่วม  

270 คน 

ครั้งที ่ 3 จํานวน

ผู้เข้าร่วม  

97 คน 

และนําเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยและได้รับ

ความเหน็ชอบจากสภา 

ครั้งที ่12/2552 วันศุกร์ที่ 

9 ตุลาคม 2552  

1.2 มหาวิทยาลัยทบทวน

แผนยุทธ์ศาสตร์ประจําป ี

โดยจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเรือ่ง “การ

ทบทวนแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบตัิราชการสู่การ

พัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์” โดยมี

1(1.1)1.1 แผน

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

1(1.1)1.2 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยที่ 

0736/2552 (เอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ หน้า

58-63) 

1(1.1)1.3 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยที่ 

0783/2552 (เอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ หน้า

64-70) 

1(1.1)1.4 รายนามสภา

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติ 

(เอกสารแผน

ยุทธศาสตร์ หน้า98-

102) 

1(1.1)1.5 มติการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนินงานสภาฝ่าย

แผน งบประมาณ 

และการคลัง ครั้งที ่

6/2552 (เอกสารแผน

ยุทธศาสตร์ หน้า 

214-219) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ผู้บริหาร คณาจารย์และ

บุคลากรเข้าร่วมประชุม 

และมีการนําผลการ

ทบทวนแผนยทุธศาสตร์

ไปจัดทําโครงการ/

กิจกรรม สนบัสนนุ

ยุทธศาสตร์ทีย่ังไม่บรรลุ

ตามตัวชี้วัด  

1(1.1)1.6 มติการ

ประชุม

คณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

12/2552) (เอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ หน้า

229-237) กลยุทธ์

และแผนปฏิบติั

1(1.1)1.7   รายงาน

การประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ 2555 

1(1.1)1.8 คําส่ัง

มหาวิทยาลัย ที่ 

1013/2554,1014/255

4 (1(1.1)1.9 รายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติ

ทบทวนแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบติั

ราชการสู่การพัฒนา

ตามแผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร พ.ศ. 

2553-2557 

1(1.1)1.10 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยที่ 

1209/2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1(1.1)1.11 นโยบาย

สภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร พ.ศ. 

2553-2557 

1(1.1)1.12 ค่า

เป้าหมายของแต่ละ

ตัวบ่งชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิงาน 

ประจําป ีพ.ศ. 2553-

2557 

2. มีการถ่ายทอดแผนกล

ยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก

หน่วยงานภายใน 

 2.1 มหาวิทยาลัยจัด

ประชุมคณาจารย์และ

บุคลากรเพื่อช้ีแจงทํา

ความเข้าใจวิธีการนํา

แผนยุทธศาสตร์ไปใช้

เป็นกรอบในการทํา

แผนปฏิบตัิงานของทุก

หน่วยงานและการจัดทํา

ข้อเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับการจัดสรร

งบประมาณให้สอดรับ

กับแผนยทุธศาสตร์ของ

หน่วยงานและแผน

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยโดยคณบดี/

ผู้อํานวยการสํานัก/

สถาบัน/หัวหน้า

1(1.1)2.1  รายงาน

การประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิราชการ 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

1(1.1)2.2  คําส่ัง

มหาวิทยาลัย ที่ 

1013/2554,1014/255

4 (เอกสารรายงาน

การประชุมสัมมนา

เรื่องการทบทวนแผน

ราชการฯ  

1(1.1)2.3  รายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติ

ทบทวนแผนกลยุทธ์
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

หน่วยงาน มีหน้าที่

ควบคุมให้เปน็ไปตาม

กรอบนโยบายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

และแผนปฏิบติั

ราชการสู่การพัฒนา

ตามแผนยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร พ.ศ. 

2553-2557 

1(1.1)2.4  คําส่ัง

มหาวิทยาลัยที่ 

1209/2555  

3. มีกระบวนการแปลง

แผน      กลยทุธ์เป็น

แผนปฏิบตัิงานประจําปี

ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการทางวิชาการ 

และการทํานบุํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 3.1 มหาวิทยาลัยจัดทํา

แผนปฏิบตัิราชการ 4 ป ี

ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัย 

3.2 มหาวิทยาลัยจัดทํา

แผนปฏิบตัิงาน (Action 

Plan)ประจําป ีโดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่

สอดคล้องกับพันธกิจทัง้ 

4 ด้าน คือด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การ

บริการทางวิชาการ และ

การทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

1(1.1)3.1  แผนปฏิบติั

ราชการ 4 ป ีประจําปี 

พ.ศ. 2554-2557 

1(1.1)3.2   แผนปฏิบติั

งาน (Action Plan) 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกล

ยุทธ ์แผนปฏิบัติงาน

ประจําปีและค่าเป้าหมาย

ของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

 4.มหาวิทยาลัยจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบตัิงานประจําป ี

โดยกําหนดค่าเป้าหมาย

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพื่อเป็นตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการ

1(1.1)4.1  ค่าเป้า 

หมายของแต่ละตัว

บ่งชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน

กลยุทธ์และ

แผนปฏิบตัิงาน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประจําป ี ดําเนินงาน ตามแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิงานประจําป ี

ประจําป ีพ.ศ. 2553-

2557 

1(1.1)4.2  คํารับรอง

ปฏิบัติราชการ

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

1(1.1)4.3  เอกสารคํา

ขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.

2555 

5.มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบตัิงานประจําปี

ครบ 4 พันธกิจ 

 5.1 มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

โดยให้ทกุหน่วยงาน

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ประจําป ีผ่าน

ระบบการติดตามและ

ประเมินผลของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึง

สามารถสรุปได้เป็น

ภาพรวม 5 มิติ  ดังน้ี 

 มิติที่ 1 มิติด้านการ

จัดสรรงบประมาณ

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

มิติที่ 2 ด้านการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงีบประมาณ 

1(1.1)5.1  คําขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

1(1.1)5.2  รายงานผล

การปฏิบตัิงาน 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 (เอกสาร

หน้า (1-8)) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

พ.ศ. 2555

มิติที่ 3 ด้านการ

ปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

มิติที่ 4 ด้านการ

ดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

มิติที่ 5 ด้านการ

ดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

6. มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ

แผนปฏิบตัิงานประจําปี

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณา 

 6.1 มหาวิทยาลัยมีการ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิงาน และ

รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี

เทียบกับค่าเป้าหมาย 

เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเป็นรายไตร

มาสดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 ( ต.ค – 

ธ.ค.54) 

ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.-

มี.ค.55) 

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย – 

มิ.ย.55) 

ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.- 

ก.ย.55) 

 1(1.1)6.1  รายงานผล

การปฏิบตัิงาน 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
1(1.1)6.2  รายงานผล

การปฏิบตัิงาน 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่

1-4 

1(1.1)6.3  รายงานผล

การปฏิบตัิงาน

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1

1(1.1)6.4  ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัยต่อ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

เพื่อพิจารณาและ

รับทราบผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนของ

ทุกหน่วยงาน หาก

หน่วยงานใดมีผลการ

ดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

แผนจะมีการเร่งรัด

ติดตามโดยการอ้างถึง

มติที่ประชุม 

6.2 มหาวิทยาลัยนําผล

การปฏิบตัิงานเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาผลการ

ดําเนินงานตามค่า

เป้าหมายของการ

ปฏิบัติงานในรอบ 6 

เดือนและส้ิน

ปีงบประมาณ  

2555 ไตรมาส 2 

เอกสารรายงานผล

การปฏิบตัิงาน ป ี

พ.ศ.2555 ไตรมาส 

หน้า (2) 

1(1.1)6.5  ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครในการ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.

2555 

(เอกสารรายงานผล

การปฏิบตัิงาน 

ประจําป ีพ.ศ.2555 

หน้า2) 

1(1.1)6.6  มติการ

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  

7. มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ

แผนกลยทุธ์อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้งและรายงานผลต่อ

ผู้บริหารและสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา 

 7.1 มหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ตามค่า

เป้าหมายของแผน

ยุทธศาสตร์ และนําผล

การประเมินเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการสภา

 1(1.1)7.1  รายงานผล

การปฏิบตัิงาน

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

1(1.1)7.2  มติการ

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยครั้งที ่

3/2556 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

มหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาและรับทราบ

ผลการปฏิบตัิงานตาม

แผนของทกุหน่วยงาน  

หากผลการดําเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมใด

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

สภามหาวิทยาลัยจะมี

ข้อเสนอแนะเพื่อนําไป

พัฒนา ในปีงบประมาณ

ถัดไป

8. มีการนําผลการ

พิจารณาข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสภา

สถาบันไปปรบัปรุงแผน กล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ี

 8.1 มหาวิทยาลัยมีการ

นําข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย แจ้งเวียน

ให้ทกุหน่วยงานทราบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรุงแผนการ

ดําเนินงานของโครงการ/

กิจกรรม 

1(1.1)8.1  นโยบาย

สภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร พ.ศ. 

2553-2557 
1(1.1)8.2  รายงานผล

การปฏิบตัิงาน

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ

8 ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
8 8 8 5 5 

ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1.การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

ในเชิงคุณภาพ 

 

1.ควรประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ระดับคณะ หน่วยงานและ

ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อนําผลมาสังเคราะห์เปน็

ภาพรวมเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรบัปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการการ

การอุดมศึกษา  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 4. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2  

และ ข้อ 3  ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา   และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม

กรอบเวลาทีก่ําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ จะต้องควบคุมกํากบัให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3  ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก  และอย่างน้อย    ร้อยละ 80  ของตัวบ่งช้ีทีก่ําหนดในแต่ละป ีทกุ

หลักสูตร 

 5. มีคณะกรรมการรบัผิดชอบควบคุม  กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1  ข้อ 

2  และข้อ 3   ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา   และมีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 

4   กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุม

กํากับให้การดําเนินงานตาม      ตัวบ่งชี้ในข้อ 3  ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทกุ

หลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มีระบบและกลไกการเปิด

หลักสูตรใหม่และปรบัปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และ

ดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครมีแนวปฏิบัติใน

การนําเสนอหลักสูตร 

และได้กําหนดข้ันตอนใน

การนําเสนอหลักสูตร 

พร้อมทั้งมีการจัดทําคู่มือ

การพัฒนา/ปรับปรงุ

2(2.1)1.1 ประกาศ

แนวปฏิบัติในการ

นําเสนอหลักสูตร 

2(2.1)1.2 ข้ันตอน

แนวปฏิบัติในการ

นําเสนอหลักสูตร 

2(2.1)1.3 คําส่ัง
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

 หลักสูตรให้เป็นปัจจบุนั

และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์  โดยมี

คณะกรรมการ บริหาร

มหาวิทยาลัยเป็นกลไก

เห็นชอบการเปิดหลักสูตร

ใหม่และการปรบัปรุง

หลักสูตร 

 2. ทุกคณะมี

คณะกรรมการกล่ันกรอง

หลักสูตรก่อนเสมอเพื่อ

ขอเปิดหลักสูตรต่อ

มหาวิทยาลัย  

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

2(2.1)1.4 แผนภูมิ

แสดงข้ันตอนการขอ

เปิดหลักสูตรใหม่

และปรบัปรุง

หลักสูตร 

2(2.1)1.5 เว็บไซต์

เผยแพร่คู่มือการ

ปรบัปรุง/พัฒนา

หลักสูตร 

2(2.1)1.6 คู่มือการ

ปรบัปรงุ/พัฒนา

หลักสูตร 

2.  มีระบบและกลไกการปิด

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

การการอุดมศึกษา  และ

ดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

1. มหาวิทยาลัยมีการ

ประกาศหลักเกณฑ์

ข้ันตอนในการดําเนินการ

ปิดหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย  โดยมีคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเป็นกลไก

พิจารณาเหน็ชอบการปิด

หลักสูตร 

2(2.1)2.1 ประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่อง 

แนวปฏิบัติข้ันตอน

การปิดหลักสูตร 

2(2.1)2.2 ข้ันตอน

การขอปิดหลักสูตร 
 

3.  ทุกหลักสูตรมีการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา   และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1. หลักสูตรทีเ่ปิดสอนได้

ผ่านการรบัทราบการให้

ความเหน็ชอบหลักสูตร

จากสํานกังาน

คณะกรรมการการ

2(2.1)3.1 รายช่ือ

หลักสูตรที่ผ่านการ

เห็นชอบจาก สกอ. 

2(2.1)3.2 เอกสาร

รับรองหลักสูตรจาก
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อุดมศึกษาและสภา

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมี

หลักสูตรทั้งหมด 81 

สาขาวิชา  แบ่งเป็น

หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี จํานวน  61 สาขาวิชา 

ซ่ึงได้รบัการอนุมตัิจาก

สภามหาวิทยาลัย  โดย 

สกอ. รับทราบแล้ว

จํานวน 24 สาขาวิชา 

2. หลักสูตรทีเ่ปิดสอน

ระดับปริญญาโท จํานวน 

13 สาขาวิชา ได้รบัการ

อนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย  จํานวน 10 

สาขาวิชา และมีหลักสูตร

ที่ทาง สกอ. รบัทราบแล้ว 

1 สาขาวิชา 

3.  หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาเอก 

จํานวน 4 สาขาวิชา ได้รับ

การอนมุัติจากสภา

มหาวิทยาลัย  จํานวน 3 

สาขาวิชา มีหลักสูตรที่

ทางสกอ. รับทราบแล้ว 1 

สาขาวิชา  

4. หลักสูตรทีม่ีสภา

วิชาชีพรับรอง 6 

หลักสูตร  ซ่ึงขณะนี้สภา

วิชาชีพรับรองแล้ว 6 

สภาวิชาชีพ

2(2.1)3.3 เอกสาร

การประกนัคุณภาพ

หลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

หลักสูตร

5. หลักสูตรมีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่

กําหนด  โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก

ภายในและภายนอกเป็นผู้

ประเมิน 

4.  มีคณะกรรมการ

รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มี

การดําเนินการได้ครบถ้วน

ทั้งข้อ 1 ข้อ 2  และ ข้อ 3  

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา   และมีการ

ประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอย่างน้อยตาม

กรอบเวลาทีก่ําหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   

กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จะต้องควบคุมกํากบัให้การ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 

3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 

ข้อแรก  และอย่างน้อยร้อย

ละ 80  ของตวับ่งช้ีทีก่ําหนด

ในแต่ละป ีทกุหลักสูตร 

1. ทุกหลักสูตรมีการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ดูแลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร

ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  

มาตรฐานวิชาชีพ 

2.  หลักสูตรมีการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี

และเกณฑ์ทีก่าํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(2.1)4.1 คําส่ัง

แต่งตั้งอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

2(2.1)4.2 ผลการ

ประเมินหลักสูตร

ตามมาตรฐาน

หลักสูตร  

5.  มีคณะกรรมการ

รับผิดชอบควบคุม  กํากบัให้

มีการดําเนินการได้ครบถ้วน

ทุกหลักสูตรมี

คณะกรรมการรบัผิดชอบ

ควบคุม กํากบัให้มีการ

2(2.1)5.1 คําส่ัง

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ทั้งข้อ 1  ข้อ 2  และข้อ 3   

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด

การศึกษา   และมีการ

พัฒนาหลักสูตรตามผลการ

ประเมินในข้อ 4   กรณี

หลักสูตรที่ดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

จะต้องควบคุมกํากบัให้การ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 

3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ครบทุก   ตัวบ่งช้ีและทุก

หลักสูตร 

ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้ง

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  

ข้างต้น  ตลอดเวลาที่จัด

การศึกษาและมีการ

พัฒนาหลักสูตรตามผล

การประเมินในข้อ 4  

กรณีหลักสูตรที่

ดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ควบคุมกํากับให้การ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีใน

ข้อ 3  ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

และทุกหลักสูตร 

2(2.1)5.2 รายงาน

การประเมิน

หลักสูตรทกุปี

การศึกษา มคอ.7 

2(2.1)5.3 รายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

2(2.1)5.4 มคอ.3,  

4,  5  และ 6 ทุก

รายวิชา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

     5  5  5  

ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา

 1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

คุณภาพการสอนทุกสาขาวิชา 

2.  ทุกหลักสูตรควรดําเนินการจัดทําสํารวจความ

ต้องการความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 :  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5=ร้อย

ละ 30 ข้ึนไป 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ค่าร้อยละของอาจารย์

ประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5 = 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 ในปีการศึกษา 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี

บุคลากรสายวิชาการรวมท้ังสิ้น 

353 คน แยกเป็น 

  - วุฒิปริญญาเอก มีจํานวน 

99  คน  แบ่งออกเป็นคณะ

ต่างๆ คือ             คณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 24  

คน  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

จํานวน 29.5  คน  คณะ

มนษุยศาสตร์ฯ จํานวน  29.5  

คน  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน      19  

คน  วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู

จํานวน 26  คน  และพุทธ

วิชชาลัย จํานวน 6  คน  

 ดังนั้นร้อยละของอาจารย์

2(2.2)1.1 บัญชีรายชื่อ

อาจารย์ประจาํพร้อมทัง้

กําหนดคุณวุฒิ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

มีค่าเท่ากับ   

= 134  x100 =  37.96 

    353 

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ค่าร้อย

ละของอาจารย์ประจําทีมี่

คุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 30 ขึ้นไปในการ

คํานวณคะแนนตามเกณฑ์

ประเมิน ซ่ึงจะได้เท่ากบั 

= 37.96 x 5  = 5 คะแนน 

     30 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อย

ละ 30 ข้ึนไป หรือ 

 2.  ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มา  ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

ร้อยละ 30 32.40 37.96 5.00 5.00 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน คะแนน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1.  ระบบการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้าน

การศึกษาต่อและผลที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรที่สําเรจ็การศึกษา 

2.  ควรมีการรวบรวมผลงานวิจัยระดับปริญญา

เอกเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.  ควรมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสอนใน

ส่วนของการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากบัดูแลติดตาม

การศึกษาต่อ 

2.  แผนพัฒนาบุคลากรแบบหมนุเวียนเพื่อให้มี

อาจารย์ทํางานในสาขาวิชาอย่างเพียงพอ 

3.  ควรมีการจัดห้องสมุดงานวิจัยระดับปริญญา

เอก 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3 :  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน  ที่กาํหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ค่าร้อยละของอาจารย์

ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน  

ที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อย

ละ 60 ข้ึนไป หรือ 

  ในปีการศึกษา 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี

บุคลากรสายวิชาการรวมท้ังสิ้น 

353  คน และมีจํานวนอาจารย์

ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์ จํานวน 88 คน  

แบ่งเปน็ 

  - ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จํานวน 75 คน  แยกเปน็คณะ

ต่างๆ คือ  คณะวิทยาการ

จัดการ จํานวน 17 คน คณะ

วิทยาศาสตร ์ฯ จํานวน  17  คน  

2(2.3)1.1 รายช่ือ

อาจารย์ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จํานวน 12 

คน  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 13  คน  

วิทยาลัยการฝึกหัดคร ูจํานวน 

15  คน  และพุทธวิชชาลัย 

จํานวน 1  คน 

   - ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

จํานวน 16  คน  แยกเปน็คณะ

ต่างๆ คือ  คณะวิทยาการ

จัดการ จํานวน 2 คน  คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ จํานวน 3 คน       

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จํานวน 5 

คน       คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน       3  

คน  และวิทยาลัยการฝึกหดัครู 

จํานวน 3 คน   

ดังนั้นร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ มี

ค่าเท่ากบั   

= 91  x100 =  25.78 

   353 

มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละ

ของอาจารย์ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 60 ข้ึนไป ในการ

คํานวณคะแนนตามเกณฑ์

ประเมิน ซ่ึงจะได้เท่ากบั 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

= 25.78 x 5  = 2.15 คะแนน 

     60 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน  ที่กาํหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

 2.  ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์รวมกัน   เปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา  ทีก่ําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 

5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

ร้อยละ 48 27.09 25.78 2.25 2.15 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน คะแนน
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1.  คณาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการเมื่อแยกเปน็คณะยังต่ํากว่าเกณฑ์ 

2.  การจัดสรรงบประมาณ 

3.  ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มสัดส่วน

อาจารย์ในด้านการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

1. ให้ทนุพัฒนาคณาจารย์ทีท่ําผลงานวิชาการ

2.  ควรมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางคอยให้

คําปรึกษา ในการขับเคล่ือนการทําผลงาน

วิชาการ 

3.  ลดภาระงานสอนของอาจารย์เพื่อให้มีเวลา

ในการทําผลงานเพื่อเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

4. ควรจัดทําระเบียบ/ข้อบงัคับให้พนกังาน

มหาวิทยาลัย เปน็แนวปฏิบัติในการทําผลงาน

วิชาการ 

5.  มีการสนบัสนนุงบประมาณและรางวัล

เพื่อให้เข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เปน็ไปตามแผนที่

กําหนด 

 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะทีไ่ด้

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแล

ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
1.  มี

แผนการ

บริหารและ

การพัฒนา

คณาจารย์

ทั้งด้าน

วิชาการ  

เทคนิคการ

สอนและการ

วัดผล และมี

 มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์สภาพปัจจบุนัและความ

ต้องการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรปีงบประมาณ 2555 ตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและได้จัดทําแผนพัฒนาบคุลากรเพื่อให้

สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีศูนย์ความเปน็เลิศ

ด้านการเรียนการสอนมีแผนบริหารและพัฒนา

อาจารย์ผ่านโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์

ด้านเทคนิคการสอน การผลิตส่ือ และการวัดและ

ประเมินผล 

2(2.4)1.1 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม การ

พัฒนาอาจารย์

ด้านการเรียน

การสอน  

2(2.4)1.2 ผล

การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิง
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
แผนการ

บริหารและ

พัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มี

การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ 

1.2  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทีค่ณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนต้องการพัฒนา 

1.3  มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 

ประจกัษ์

เกี่ยวกบัความ

ต้องการพัฒนา

ตนเองของ

อาจารย์และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

2(2.4)1.3 

แผนการ

บริหาร/

โครงการ/

กิจกรรมการ

พัฒนาอาจารย์

และบุคลากร

สายสนับสนุน 

พ.ศ. 2555 

2.  มีการ

บริหารและ

การพัฒนา

คณาจารย์

และบุคลากร

สาย

สนับสนุนให้

เป็นไปตาม

แผนที่

กําหนด 

 2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบคุลากรอย่างเป็น

ระบบ โปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นหลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่

กําหนด 

2.2  มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนตามแผนงาน/โครงการ 

2.3  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย์

เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

2(2.4)2.1 

ประกาศ/แนว

ปฏิบัติสรรหา

และคัดเลือก

บุคลากร 

2(2.4)2.2 การ

ปฐมนิเทศ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

2(2.4)2.3 

โครงการ/

กิจกรรมและ

ภาพประกอบ
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
การพัฒนา

อาจารย์และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

2(2.4)2.4 

ประกาศ

มหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวกบัการ

สนับสนุนการ

ทําผลงานเพือ่

เข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ

และรายชื่อ

อาจารย์ทีเ่ข้า

ร่วมโครงการ 

3.  มี

สวัสดิการ

เสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี  

และสร้าง

ขวัญและ

กําลังใจให้

คณาจารย์

และบุคลากร

สาย

สนับสนุน

สามารถ

ทํางานได้

อย่างมี

 3.1 สร้างบรรยากาศของสถานทีท่ํางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่

สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน การจัด

สวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่าง

เสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของ

ความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนการเสนอขอรับรางวัล

ของบุคลากร 

3.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รบัรางวัลโดยวิธีการ

ต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานทีไ่ด้รบัรางวัลทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน พิจารณาความดี

ความชอบเปน็กรณีพิเศษ 

3.4 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิด

โอกาสให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นและร่วมมือในการทาํงาน มีนโยบายดูแล

2(2.4)3.1 

ภาพถ่าย

บรรยากาศของ

สถานทีท่ํางาน 

2(2.4)3.2 

สวัสดิการต่าง 

ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

  - กองทนุ

สํารองเลี้ยงชีพ 

  - บ้านพัก

สวัสดิการ 

  - การให้

สินเช่ือเคหะ
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ประสิทธิภาพ สุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มี

สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกกําลัง

กายในรปูแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการ

แนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 

3.5  มีการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับ

ประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อเตรียมตวัเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โครงการที่อยู่

อาศัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย

กับธนาคารเพื่อ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ระหว่าง

มหาวิทยาลัย

กับสถาบัน

การเงิน 

2(2.4)3.3 การ

ยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคลากร

ดีเด่น 

2(2.4)3.4 

หลักฐานการ

ตรวจสุขภาพ

ประจําป ี

2(2.4)3.5 

หลักฐาน

บรรยากาศ 

การออกกําลัง

กาย “พระนคร

ฟิตเนส” และ

การบริการ

กาซะลอง 

สปาของ

บุคลากรเพื่อ

ผ่อนคลาย 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
2(2.4)3.6 

ภาพถ่าย

บรรยากาศการ

จัดกิจกรรม

สานสัมพันธ์

สังสรรค์ปีใหม่  

2(2.4)3.7 

ภาพถ่าย

กิจกรรมแข่งขัน

กีฬาสาน

สัมพันธ์ของ

บุคลากร 

 

4.  มีระบบ

การติดตาม

ให้คณาจารย์

และบุคลากร

สาย

สนับสนุนนํา

ความรู้และ

ทักษะที่ได้

จากการ

พัฒนามาใช้

ในการ

จัดการเรียน

การสอนและ

การวัดผล

การเรียนรู้

ของนักศึกษา  

 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที่มีวัตถปุระสงค์

ในการเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานควร

กําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตามประเมินผล

สัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนาเพือ่ให้เกิดความ

มั่นใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้

จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง

ตนเอง 

2(2.4)4.1 

รายงานผล 

การติดตาม  

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน

ของ

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

พระนคร พ.ศ. 

2556 

2(2.4)4.2 แบบ

ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์และ

สมรรถนะการ

ปฏิบัติงาน 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

5.  มีการให้

ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณ

อาจารย์และ

บุคลากรสาย

สนับสนุน  

และดูแล

ควบคุมให้

คณาจารย์

และบุคลากร

สาย

สนับสนุนถือ

ปฏิบัติ 

 

 5.1 มหาวิทยาลัยมีการติดตามการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรตาม

คําส่ังมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5.2 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

และคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

5.3 จัดให้มีการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 

“ความก้าวหน้าทางวิชาการและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ” 

2(2.4)5.1 คําส่ัง

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนินงานตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

คณาจารย์และ

บุคลากร 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

พระนคร    

2(2.4)5.2 คู่มือ

จรรยาบรรณ 

(เผยแพร่

ออนไลน์) 

2(2.4)5.3 

เอกสารรายงาน

ผลการจัด

สัมมนาทาง

วิชาการ เรื่อง 

“ความก้าวหน้า

ทางวิชาการ

และ

จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ” 

6.  มีการ  สํานักงานอธิการบดีจัดให้มีการประเมินผล 2(2.4)6.1 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ประเมินผล

ความสําเร็จ

ของแผนการ

บริหารและ

การพัฒนา

คณาจารย์

และบุคลากร

สาย

สนับสนุน 

 

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมทีก่ําหนด

ไว้ในแผน  รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและ

การพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนตามตวัชี้วัดผลการ

ดําเนินงาน (KPI)  หรือเป้าหมายของแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน

ประจําปี 

2(2.4)6.2 

เอกสารรายงาน

ผลความสําเรจ็

ของการ

ดําเนินงานตาม

แผนการบริหาร

และการพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

7.  มีการนํา

ผลการ

ประเมินไป

ปรบัปรุงแผน

หรือปรับปรุง

การบริหาร

และการ

พัฒนา

คณาจารย์

และบุคลากร

สาย

สนับสนุน 

 7.1 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรบัปรุง

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7.2 มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความต้องการและ

ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาบุคลากร 

2(2.4)7.1 การ

ทบทวนแผนกล

ยุทธ์บุคลากร

สายการสอน

และสาย

สนับสนุน ป ี

การศึกษา 

2555จาก

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร

มหาวิทยาลัย  

2(2.4)7.2 

แผนการบริหาร

และการพัฒนา

บุคลากรที่ได้รับ
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เกณฑ์การ
ประเมิน 

เกณฑ์ 
ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่

ผ่าน 
การปรบัปรุง

จากข้อมูลผล

การประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6  ข้อ 

มีการดําเนินการ

7  ข้อ 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
7 7 5 5 5 
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

โครงการของบุคลากร 

2. การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัย   

แนวใหม ่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลการอบรม

เพื่อพัฒนาบคุลากร 

2. ควรจัดให้มีการประชุมความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานเพือ่ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในแต่

หน่วยงานเพือ่ให้การดําเนินงานตามแผนบรรลุ

วัตถปุระสงค์ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นกัศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ในอัตราไม่สูงกว่า8 

FTES ต่อเครือ่ง 

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทกุปกีารศึกษา 

 3.  มีบริการด้านกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อย่างน้อยในด้านห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์การศึกษา  และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ 

 4.  มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือ

จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ

อย่างน้อยในเรื่องประปา  ไฟฟ้า  ระบบกําจัดของเสีย  การจัดเก็บขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์

ป้องกนัอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 -5  ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6  มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีการจัดการหรือ

จัดบริการ  

เพื่อให้นักศึกษามี

เครื่องคอมพิวเตอร์ใน

อัตราไม่สูงกว่า 8 

FTES ต่อเครือ่ง 

)  

  1. มีบริการเพ่ือให้นกัศึกษามี

เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน

อัตรา    FTES / เครื่อง เท่ากับ 

3.75     รายการจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ดังน้ี 
1.1 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ประจาํมหาวิทยาลัยจํานวน 

3,844 เครื่อง 

2(2.5)1.1 รายงานจํานวน

เครื่องคอมพิวเตอร์  

ประจํามหาวิทยาลัย 

2(2.5)1.2) รายงานจํานวน

เครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ของนกัศึกษาที่

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กบั

มหาวิทยาลัย 

2(2.5)1.3 รายงานสรุปค่า 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ

อุปกรณ์ของนกัศึกษาที่

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กบั

มหาวิทยาลัยจาํนวน 4,107 

เครื่อง

FTES 

2(2.5)1.4  สรปุค่า   

FTES / จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

2.  มีบริการห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมี

การฝึกอบรมการใช้

งานแก่นกัศึกษาทุกปี

การศึกษา 

 

  1. มีการจัดบริการแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบ

เครือข่าย มีฐานข้อมูล

ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าใช้บริการได้ 

โดยผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เนต็ โดยมี

ฐานข้อมูลอยู่หลากหลาย

สาขาวิชา มีห้องสําหรับจัด

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ 

โดยจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การปฐมนิเทศ

การใช้ห้องสมดุ และมีการ

จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลน์ที่ทางห้องสมุดจัด

ให้ใช้บริการ 

2(2.5)2.1 รายงานจํานวนผู้

เข้าอบรมการใช้งานระบบ 

e-Learning 

2(2.5)2.2 ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของ

มหาวิทยาลัย 

2(2.5)2.3 ฐานข้อมูล

ออนไลน์  

2(2.5)2.4 โครงการอบรม

ฐานข้อมูลออนไลน ์

2(2.5)2.5 โครงการ

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

 3. มีบริการด้าน

กายภาพทีเ่หมาะสม

ต่อการจัดการเรียน

การสอนและการ

พัฒนานักศึกษาอย่าง

น้อยในด้านห้องเรียน  

ห้องปฏิบตัิการ 

อุปกรณ์การศึกษา  

และจุดเชื่อมต่อ

อินเทอร์เนต็ 

  1. มีบริการห้องเรียนพร้อม

อุปกรณ์การศึกษา  

ห้องปฏิบตัิการ และจุด

เช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เพ่ือเอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนาของนักศึกษา 

2(2.5)3.1 รายงานจํานวน

ห้องปฏิบตัิการ 

2(2.5)3.2  แผนผังจุด

บริการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

2(2.6)3.3 เอกสารการ

ติดตั้งเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

4. มีบริการสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่จําเป็น

อ่ืนๆอย่างน้อยในด้าน

งานทะเบียนนักศึกษา

ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์    การ

บริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล  การ

จัดการหรือจัดบริการ

ด้านอาหารและสนาม

กีฬา 

  1. นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรยีน และ

ตรวจสอบผลการเรยีนได้ด้วย

ตนเองผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

2. มีห้องพยาบาลบริการ

ให้กบันกัศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ให้บริการที่

อาคาร 1 ช้ัน1 มีแพทย์

ผู้เช่ียวชาญมาให้บรกิารทุก

วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

เวลา 09.00-12.00 น. และ

เปดิให้บริการรกัษาปฐม

พยาบาลเบื้องต้นในวัน

จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-

16.30 น.  

3. มีโรงอาหารให้บริการ

จํานวน 3 แห่ง 

2(2.5)4.1 ระบบสารสนเทศ

สําหรับนักศึกษา 

2(2.5)4.2 ตารางการตรวจ

ของแพทย ์

2(2.5)4.3 ภาพถ่ายห้อง

พยาบาล 

2(2.5)4.4 ภาพถ่ายโรง

อาหาร 

2(2.5)4.5 ภาพถ่ายสนาม

กีฬา โรงยิม และ ฟิตเนส 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

4. มีสนามกีฬา โรงยิม และ

ฟิตเนส 

5.มีระบบ

สาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัย

ของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบอย่าง

น้อยในเรื่องประปา 

ไฟฟ้า  ระบบกําจัด

ของเสีย การจัดเก็บ

ขยะ  รวมทั้งมีระบบ

และอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณ

อาคารต่างๆโดยเปน็ไป

ตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

  1. มีการติดตั้งโคมไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 

2. จัดให้มีถงัขยะไว้รองรับ

ขยะอย่างเพียงพอ 

3. มีการติดตัง้ถังดับเพลิง

ตามอาคารต่างๆทกุอาคาร

ภายในมหาวิทยาลัย มีการ

อบรมการป้องกันอัคคีภัย 

4. มีการจัดหอพักให้กบั

นักศึกษาต่างชาติ 

2(2.5)5.1 เอกสารการ

ติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ 

2(2.5)5.2 ภาพถ่าย 

2(2.5)5.3 เอกสารการ

เปล่ียนน้ํายาดับเพลิงและ

ภาพถ่าย 

2(2.5)5.4 โครงการอบรม

การป้องกันอัคคีภัย 

2(2.5)5.5 ภาพถ่าย 

6. มีผลการประเมิน

คุณภาพของบริการใน

ข้อ 2 -5 ทุกข้อไม่ต่ํา

กว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

  

  1. มีการประเมินคณุภาพ

ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู ้มีผลการประเมิน

คุณภาพของบริการโดยรวม

เท่ากบั 3.89 จากคะแนน 

เต็ม 5 

2(2.5)6.1 แบบประเมินความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษาและ

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้

2(2.5)6.2 ผลประเมินความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษาและ

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

7. มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพในข้อ 

6 มาใช้เปน็ข้อมูลใน

การพัฒนาการ

จัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความ

ต้องการของ

ผู้รับบริการ 

  1. จากผลการประเมิน

คุณภาพของการบริการ

ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัจุดเช่ือมต่อบรกิาร 

Wireless LANยงัเข้าไม่ถึงใน

บางจุดสํานกัวิทยบรกิารฯจึง

ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ

เพ่ิมจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็

ในอาคารต่างๆ เพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ครอบคลุม

ตามจดุต่างๆ ได้ดียิ่งข้ึน 
รวมทั้งนําผลการประเมินมา

เปน็ข้อมลูในการพัฒนาการ

จัดบรกิารที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รบับรกิาร

2(2.5)7.1 โครงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบรหิารจัดการ 
2(2.5)7.2 รายงานประจําป ี

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ

7  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
6 7 7 5 5 

ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. อาคารห้องสมุด มีข้อจํากัดในการขยายบริการ

ด้านต่างๆ ให้แก่นกัศึกษา 

2. ที่ตั้งอาคารห้องสมุดอยู่ห่างไกล  ทําให้มี

ผู้ใช้บริการไม่มากเท่าที่ควร 

1. บริหารจัดการการใช้พื้นที่ทีม่ีอยู่อย่างเหมาะสม

 

2. ทําการประชาสัมพันธ์  ปรบัภูมิทัศน์และจัด

สถานทีใ่ห้น่าสนใจ  เพื่อจงูใจแก่ผู้ใช้บริการ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สําคัญทกุ

หลักสูตร 

 2.  ทกุรายวิชาของทุกหลักสูตร  มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี)   ก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 3.  ทกุหลักสูตรมีรายวิชาทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบตัิทัง้ในและนอกห้องเรยีนหรอืจากการทาํวิจัย 

 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า

มามีส่วนรว่มในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 

 5.  มีการจดัการเรยีนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ้พื่อ

พัฒนาการเรยีนการสอน 

 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและสิง่

สนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา  ทกุภาคการศึกษา   โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง

ไม่ต่ํากว่า 3.51  จากคะแนนเตม็ 5 

 7.  มีการพัฒนาหรอืปรบัปรุงการจัดการเรยีนการสอน    กลยทุธ์การสอน  หรือการ

ประเมินผลการเรยีนรูท้กุรายวิชา   ตามผลการประเมินรายวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญทกุ

หลักสูตร 

 

 มหาวิทยาลัยจัดทําระบบ

การเรียนและการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ  เพื่อเป็น

แนวปฏิบัติและกํากับดูแล

อาจารย์ผู้รบัผิดชอบแต่ละ

หลักสูตร โดย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูที้่

เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญที่

เหมาะสม เช่นมีการจัด

ช่ัวโมงปฏิบัติการใน

ห้องเรียน แบ่งกลุ่มศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  มี

การจัดโครงการศึกษาดูงาน

นอกสถานที่และมีรายวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการฝึกปฏิบติั

จริง  ในสถานประกอบการ   

2(2.6)1.1 เล่มหลักสูตร 

2(2.6)1.2 ประมวลการ

สอนทุกรายวิชาในปี

การศึกษา 2555 หรือม

คอ.3 และ 4 

2(2.6)1.3 ประมวลการ

สอนทุกรายวิชาในปี

การศึกษา 2555 หรือ 

มคอ. 5 และ 6 ได้แก่ 

สัมมนา  โครงงานหรือ

วิจัยรวมทั้งแผนการฝึก

ประสบการณ์  

2.  ทกุรายวิชาของทุก

หลักสูตร  มีรายละเอยีด

ของรายวิชาและของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี)   ก่อนการเปิด

สอนในแตล่ะภาค

การศึกษา   ตามที่

กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาทกุ

วิชา(มคอ.3) และ

รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม

(มคอ.4) โดยแต่ละรายวิชามี

การระบรุายละเอียด และ

อาจารย์ผู้สอนแจก

รายละเอียดของรายวิชาให้

ผู้เรียนในสัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาและมีการ

จัดส่งรายละเอียดของ

2(2.6)2.1 ประมวลการ

สอนทุกรายวิชาในปี

การศึกษา 2555 หรือ 

มคอ. 3 และ 4 

2(2.6)2.2 ประมวลการ

สอนทุกรายวิชาในปี

การศึกษา 2555 หรือ 

มคอ. 5 และ 6  ได้แก่ 

โครงงานหรือวิจัยรวมทัง้

แผนการฝึกประสบการณ ์

2(2.6)2.3  รายละเอียด

ประสบการณ์ภาคสนาม

(มคอ.4) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

รายวิชาให้ประธานสาขาวิชา

พิจารณาก่อนเปิดภาค

การศึกษา 

3.  ทกุหลักสูตรมี

รายวิชาที่ส่งเสรมิทกัษะ

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  

และการให้ผู้เรียนได้

เรยีนรูจ้ากการปฏิบัตทิัง้

ในและนอกห้องเรยีนหรือ

จากการทําวิจยั 

 

 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี

รายวิชาสัมมนา/โครงงาน/

ปัญหาพิเศษในทกุหลักสูตร 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักศึกษามีรายวิชาปฏิบัติ

และจัดให้นักศึกษาได้มี

การศึกษาด้วยตนเองนอก

เวลาเรียน   

2(2.6)3.1 ประมวลการ

สอนทุกรายวิชาในปี

การศึกษา 2555 (มคอ.3 

และ 4) 

2(2.6)3.2 ประมวลการ

สอนทุกรายวิชาในปี

การศึกษา 2555 ได้แก่ 

สัมมนา โครงงานหรือวิจัย

รวมทั้งฝึกประสบการณ์ 

(มคอ.5 และ 6) 

4.  มีการให้ผู้มีประสบ 

การณ์ทางวิชาการหรอื

วิชาชีพจากหน่วยงาน

หรือชุมชนภายนอกเข้า

มามีส่วนรว่มใน

กระบวนการเรียนการ

สอนทุกหลักสูตร 

 

 ทุกหลักสูตรได้มีการส่งเสริม

ให้มีการเชิญหน่วยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน โดยเชิญ

อาจารย์พิเศษและวิทยากร

พิเศษเพื่อมาบรรยายให้

ความรู้ด้านประสบการณ์กับ

นักศึกษา 

2(2.6)4.1 ตัวอย่างหนงัสือ

เชิญวิทยากร 

2(2.6)4.2 ตัวอย่างหนงัสือ

ขอศึกษาดูงาน 

2(2.6)4.3 ภาพถ่าย

กิจกรรม 

2(2.6)4.4  รายงานผล

กิจกรรมศึกษาดูงานแต่ละ

คณะ 

5.  มีการจดัการเรยีนรู้ที่

พัฒนาจากการวิจยั  

หรือจากกระบวนการ

จัดการความรูเ้พื่อ

พัฒนาการเรยีนการสอน 

 ทุกคณะมีการจัดการเรียนรู้

ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือ

จากกระบวนการจัดการ

ความรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีน

การสอน มีการนํางานวิจยั

มาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอน  

2(2.6)5.1 เอกสารงานวิจัย

ในช้ันเรียนของแต่ละคณะ 

 

6.  มีการประเมินความ  มหาวิทยาลัยมีการ 2(2.6)6.1 ผลการประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

พึงพอใจของผู้เรียนทีมี่

ต่อคุณภาพการจัดการ

เรยีนการสอนและส่ิง

สนบัสนนุการเรียนรู้ทกุ

รายวิชา  ทกุภาค

การศึกษา   โดยผลการ

ประเมินความพึงพอใจแต่

ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 

3.51  จากคะแนน เตม็ 5 

ประเมินผลความพึงพอใจ

ของผู้เรียนทีม่ีต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนและสิ่ง

สนับสนุนทุกรายวิชาโดยใช้

วิธีการประเมินผลการสอน

ผ่านระบบออนไลน์โดยผล

การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนทีม่ีต่อคุณภาพ

การเรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ของปี

การศึกษา 2555  

ความพึงพอใจของผู้เรียน

ที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและส่ิง

สนับสนุนการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา 

7.  มีการพัฒนาหรอื

ปรบัปรุงการจดัการเรยีน

การสอน    กลยุทธ์การ

สอน  หรือการ

ประเมินผลการเรยีนรูท้กุ

รายวิชา   ตามผลการ

ประเมินรายวิชา 

 

 ทุกคณะมีการนําผลการ

ประเมินการเรียนการสอน

และส่ิงสนับสนุนมาสรปุ

นําเสนอรายงานต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการวิชาการและ

บริหารงานของคณะเพ่ือนาํ

ผลมาปรบัปรงุและพัฒนา 

ข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่ได้จาก

การประเมินผลความคิดเห็น

คณะได้นํามาใช้จัดทํา

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร และ

การจัดการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่อง 

2(2.6)7.1 รายงานการ

ประชุมของคณะกรรมการ 

2(2.6)7.2 เอกสารแผน 

โครงการ/กิจกรรมที่จัดทํา

เพื่อปรบัปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

เป็นต้น   
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ

7  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
7 5 7 5 5 
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

ภาระงานประจําที่มากทําให้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอนและมี

ผลงานด้านวิจัยทางการเรียนการสอนไม่มาก

เท่าที่ควร 

 

 

 

1. กระตุ้นให้คณาจารย์ทําวิจัยมากขึ้น  และเน้น

การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการ

เรียนการสอน 

2.  กําหนดงานวิจัยเปน็ภาระงานของอาจารย ์

3.  จัดทําประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่มี

ผลงานวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนหรือ

นวัตกรรมการสอนที่ดีเด่น 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.7 :  ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ี  ทกุรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตรตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตรการสอน    กลยทุธ์การสอน  หรือการประเมินผลการ

เรยีนรูท้กุรายวิชา   ตามผลการประเมินรายวิชา 
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 2.  มีการนําผลจากข้อ 1  มาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน  การ

วัดผลการศึกษาและการสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

 3.  มีการส่งเสริมสนบัสนนุทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาคณุลักษณะของบณัฑิต 

 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือทีป่ระชุม

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีการสํารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

อย่างน้อยสําหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ทุกรอบระยะเวลาตาม

แผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตรตามแผนกําหนด

การศึกษาของหลักสูตร

การสอนกลยทุธ์การสอน  

หรือการประเมินผลการ

เรยีนรูท้กุรายวิชา   ตาม

ผลการประเมินรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์

ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตทุกหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีหรือรายงานการ

ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

มคอ.7 มีการประเมินหรือ

รายงานการประเมินหลักสูตร

ตามมาตรฐาน TQF  ทีได้เปิด

สอนครบทุก 1 ป ี  

 

2(2.7)1.1 ผลการ

สํารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 2555 

หรือรายงานการ

ประเมินหลักสูตรทุก

ปีการศึกษา มคอ.7 

2(2.7)1.2  มคอ. 7 

สาขาวิทยาศาสตร์

ทั่วไปและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมที่เปิด

สอนครบ 1 ป ี
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

2.  มีการนําผลจากข้อ 1  

มาใช้ในการปรับปรงุ

หลักสูตร   การจัดการ

เรียนการสอน  การวัดผล

การศึกษาและการ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่

ส่งเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

 1. แต่คณะได้มีการนําผลจากข้อ  

1 มาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน  การ

วัดผลการศึกษา  และ

สัมฤทธิผลทางการเรียนโดยระบุ

ใน course syllabus  และ มคอ.3 

ทั้งวัตถุประสงค์  แนวการสอน 

และนําผลการประเมินการสอน

มาใช้เป็นข้อมลูเพื่อประกอบการ

ปรบัปรุงหลักสูตร   นอกจากนี้

ยังได้มีการนําผลประเมินมาใช้ใน

การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาคณุภาพในการจัด

การศึกษา เพือ่ผลสัมฤทธิผล

ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะ

อาชีพและคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

2(2.7)2.1  ตัวอย่าง

รายงานการปรับปรงุ

หลักสูตร

เปรียบเทียบ

หลักสูตรเก่า กับ

หลักสูตรใหม่ที่มี

รายวิชาเปลี่ยนแปลง

ไปของแต่ละคณะ 

 

3.  มีการส่งเสริม

สนับสนุนทรพัยากรทั้ง

ด้านบุคลากรเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ

งบประมาณทีเ่อ้ือต่อการ

พัฒนาคณุลักษณะของ

บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยโดยคณะกําหนด

แผนงบประมาณที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาคณุภาพบัณฑิต  มีการ

ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง

ด้านบุคลากร  เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงบประมาณที่

เอ้ือต่อการพัฒนาคณุลักษณะ

ของบัณฑิตโดย 

คณะมีการจัดโครงการต่าง ๆ 

ตัวอย่าง เช่น  

1. โครงการเข้าค่ายผลิตผลงาน
วิชาการเอกสารประกอบการ

สอน ตํารา หนังสือ  

2(2.7)3.1  แผน

งบประมาณ 2555  

2(2.7)3.2 ภาพ

Websiteของ

มหาวิทยาลัยและทุก

คณะ 

2(2.7)3.4  เอกสาร

การจัดสรร

งบประมาณตาม

แผนงานโครงการใน

ด้านต่างๆ  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

2. โครงการจดัหาครุภณัฑ์

สนับสนุนการเรียนการสอน

ได้แก่ ไมโครโฟน โปรเจคเตอร ์

4.  มีระบบและกลไกการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในที่

ประชุมระหว่างสถาบนั

หรือทีป่ระชมุระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 1.  มหาวิทยาลัยมีการสนบัสนุน

ให้นกัศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาบณัฑิตศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมระหว่าง

สถาบัน  ระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยในปีการศึกษา 

2555  มีกิจกรรมทีน่ักศึกษาเข้า

ร่วมดังน้ี 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มีการส่งเสริมให้นกัศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรม โดยการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

การประชุมวิชาการทีเ่กิดข้ึนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศให้

นักศึกษาทราบ  พร้อมทั้งจดัสรร

งบประมาณ เพื่อสนบัสนนุให้

สาขาวิชาส่งตัวแทนนกัศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

ระหว่างสถาบนั เช่น กิจกรรม

การแข่งขัน CRU Robot Games

ซ่ึงจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2(2.7)4.1  เอกสาร

หลักฐานการประชุม

วิชาการระดับ

ปริญญาตร ี

 2(2.7)4.2  เอกสาร

หลักฐานการประชุม

วิชาการระดับ

ปริญญาโท 

2(2.7)4.3  ระบบ

และกลไกการส่ง

นักศึกษาสาขาวิชา

ดนตรีตะวันตก

เผยแพร่การแสดง

ดนตรี ณ ประเทศจีน

(คณะมนษุย์) 

2(2.7)4.4  โล่พระ

พุทธ รปู (คณะ

มนษุย์) 

2(2.7)4.5  ระบบ

และกลไกการ

ส่งเสริมให้นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

2(2.7)4.6  

รายละเอียด การจัด
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ในรอบคัดเลือก เมื่อวันที ่29-30 

สิงหาคม 2555 และรอบชิง

ชนะเลิศ วันที ่27 ตุลาคม 2555 

นอกจากนี้ยงัได้จัดกิจกรรมให้

นักศึกษาทุกสาขาวิชานําเสนอ

ผลงานวิจัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นคณะกรรมการในการเสนอ

ข้อคิดเห็นงานวิจัยให้กับ

นักศึกษาพร้อมท้ังให้นักศึกษา

ช้ันปทีี่ 2 และ 3 เข้าร่วมฟัง

งานวิจัยของรุน่พี่เพื่อเปน็

แนวทางของการทํางานวิจยั โดย

จัดข้ึนในงาน 46 ป ีเทคโนโลยีที่

ยั่งยืน ระหว่างวันที ่22-23 

สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 

อาคาร 42  

กิจกรรมการแข่งขัน 

CRU Robot Games  

2(2.7)4.7  เอกสาร

การประชุมนาํเสนอ

ผลงานเชิงนวัตกรรม

สร้างสรรค์ระดับ

เยาวชน 

5.  มีกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรม  จริยธรรมให้แก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาทีจ่ัดโดย

สถาบัน 

 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่นกัศึกษาระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาทีจ่ัดโดย

มหาวิทยาลัยและคณะดังน้ี 

1)  กิจกรรมตกับาตรตอนเช้า  

2)  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

ณ วัดชีป่าสิตาราม  

3)  กิจกรรมไหว้  

4)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา 

5) กิจกรรมปฐมนิเทศของระดับ

บัณฑิตศึกษา   

2(2.7)5.1  เอกสาร

และรูปถ่ายกิจกรรม

ตักบาตรตอนเช้า  

2(2.7)5.2  กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

ณ วัดชีป่าสิตาราม 

2(2.7)5.3  ภาพ

กิจกรรมไหว้คร ู

 2(2.7)5.5  ภาพ

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ

นักศึกษาช้ันปีที ่ 4 

2(2.7)5.6  กิจกรรม/

โครงการที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ให้แก่นักศึกษาทุก

คณะ 

2(2.7)5.7  กิจกรรม

ปฐมนิเทศ ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

5 2 5 2 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

2.  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมพัฒนา

ร่วมกนัระหว่างคณะกบัผู้ใช้บัณฑิต 

3. ภาระงานประจําที่มากทําให้ไม่เอื้อต่อการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอนและมี

ผลงานด้านวิจัยทางการเรียนการสอนไม่มาก

เท่าที่ควร 

 

1. จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการเป็นกิจกรรมส่วนหนึง่ของการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

2.  จัดทําจะหมายข่าวสื่อสารระหว่างผู้ใช้

บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

3. กระตุ้นให้คณาจารย์ทําวิจัยมากขึ้น  และเน้น

การนําองค์ความรูที้่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการ

เรียนการสอน 

4.  กําหนดงานวิจัยเปน็ภาระงานของอาจารย ์

5.  จัดทําประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่มี
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

ผลงานวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนหรือ

นวัตกรรมการสอนที่ดีเด่น 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.8 :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร 

 2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  ไปยงัผู้บริหาร  คณาจารย์   นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทัง้

สถาบัน 

 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่

กําหนดในข้อ 1  โดยระบตุัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาตาม   

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายทีก่ําหนดในข้อ 3   โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย ร้อยละ 90 

ของตวับ่งชี้ 

 5.  มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกบันกัศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย   ประกาศเกียรติ

คุณด้านคุณธรรม   จริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มีการกําหนดพฤติกรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

สําหรับนักศึกษาทีต่้องการ

ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 

 1.1  มหาวิทยาลัยมีการ

กําหนดคุณลักษณะ

พฤติกรรมไว้ 10 ข้อ 

2(2.8)1.1 คู่มือ

นักศึกษา 

2.  มีการถ่ายทอดหรือ

เผยแพร่พฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนักศึกษาทีต่้องการ

 2.1 มหาวิทยาลัยมีการจัด

ปฐมนิเทศช้ีแจงการ

ประพฤติตนในฐานะ

นักศึกษา พร้อมคู่มือ

2(2.8)2.1 คําส่ังแต่งตั้ง

การปฐมนิเทศและ

ตรวจสุขภาพนักศึกษา

ใหม่ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง

ผู้บริหาร คณาจารย์ 

นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างทัว่ถึงทัง้

สถาบัน 

นักศึกษาและคู่มือกิจกรรม

นักศึกษา 

2(2.8)2.2 คู่มือ

นักศึกษาประจําปี

การศึกษา2555 

3. มีโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่

กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด

ความสําเร็จทีชั่ดเจน 

 3.1 มหาวิทยาลัยมีการจัด

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมให้นกัศึกษาใหม่

ทุกคน  

3.2 มหาวิทยาลัย จ้ดให้มี

รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต 

ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

2(2.8)3.1 โครงการ

อบรมคุณธรรม 

จริยธรรมนักศึกษาใหม ่

2(2.8)3.2 หลักสูตร

รายวิชาและ ผลการจัด

การศึกษา 

4. มีการประเมินผล

โครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมของนักศึกษา

ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย

ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผล

การประเมินบรรลุ

เป้าหมาย อย่างน้อย ร้อย

ละ 90 ของตวับ่งชี้ 

 4.1 มหาวิทยาลัยมีผลการ

ประเมินโครงการบรรลุ

เป้าหมายร้อยละ 100 

2(2.8)4.1 สรุปผล

โครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือ

กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ

นักศึกษาได้รับการยกย่อง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาต ิ

 
 

 

 

 

 

 

5.1 นักศึกษาได้รับเกียรติ

บัตรกิจกรรมดีเด่น เมื่อวัน

สถาปนามหาวิทยาลัย 12 

ตุลาคม พ.ศ.2555 

5.2 การเข้าร่วมกิจกรรม

เดินธรรมยาตรา-สมาธิ 

งานฉลองพุทธยันตี 2600 

2(2.8)5.1 ภาพถ่าย

นักศึกษารับเกียรติบตัร

2(2.8)5.2 หนงัสือจาก

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

ป ีแห่งการตรสัรู้ของ

พระพุทธเจ้าเนื่องใน

เทศกาลวิสาขบูชา วัน

สําคัญของของโลก 

ประจําป ี2555 วันที ่1 

มิถุนายน 2555 ณ บริเวณ

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

5.3 นายนิวัติ  มวยทองดี 

ได้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณ

เด็กและเยาวชนดีเด่นด้าน

ศาสนาและจริยธรรม วันที ่

29 พ.ย.55  ณ ตึกสันติ

ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

5.4 นายนิวัติ  มวยทองดี 

ได้รบัเกียรติบตัร 

“โครงการเชิดชูคนดี 

พัฒนาคณุธรรมจริยธรรม

นิสิตนักศึกษาอย่างย่ังยืน” 

วันที่ 22 พ.ค.56 ณ ห้อง

ประชุมสัมมนา 1 ศนูย์การ

ประชุมสหประชาชาติ 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

5 5 5 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา

1. สร้างความร่วมมือระหว่างคณาจารย์บุคลากร 

และนักศึกษาให้ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

2. หาช่องทางส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรม
นักศึกษาให้ได้รับการยกย่องชมเชยระดับชาติมาก

ข้ึน 

 

1. กําหนดมาตรการดูแล และการพัฒนา

พฤติกรรมให้ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติ

ร่วมกนัทั้งมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

องค์กรภายในและภายนอก  ในการประกาศ

เกียรติคุณยกย่องในระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

 
ตัวบ่งชีพื้้นฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที ่1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์

นํ้าหนัก :  ร้อยละ  5

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่1 ผลการดําเนินงาน 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 3500 177.39 5.00 บรรลุ
1973

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 2,992   

จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาท้ังภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 3,492   

จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาที่ได้งานทํา คน 2,771   

จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาประกอบอาชพี

อิสระ 

คน 729   
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ตัวบ่งชี้ที ่1 ผลการดําเนินงาน 
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 762   

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 257   

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผูส้ําเร็จ

การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

คน 15,190   

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

ร้อยละ 80 85 5.00 ร้อยละ 80

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์

นํ้าหนัก :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รุ่นปีการศึกษา 2554/2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึง

พอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในภาพรวม โดยจําแนกตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะ

ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่สําเร็จการศึกษารุ่นปี

การศึกษา 2554 ซ่ึงมีบัณฑิตที่ได้ทํางานแล้ว จํานวน 3,756 คน และมีที่อยู่ของนายจ้างชัดเจน 

โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลโดยการส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์ที่แนบซองซ่ึงติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงหน่วยงานทุกฉบับถึงนายจ้าง/
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ผู้ใช้บัณฑิตพร้อมจดหมายขอความอนุเคราะห์ให้นายจ้างช่วยประเมินบัณฑิต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

พฤษภาคม 2556 เพ่ือให้นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตส่งแบบสอบถามกลับ สําหรับแบบสอบถามที่ได้กลับคืน

มาเนื่องจากการเปล่ียนที่อยู่หรือไม่ถึงมือผู้รับ และบางคณะมีนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม

มาน้อยหรือไม่มีการตอบกลับมา ผู้รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อกับนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต

โดยตรง เพื่อให้นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ โดยได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด

จํานวน 1,022 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 27.21 ของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 

 2. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร รุ่นปีการศึกษา 2554  โดยผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้

บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นที่

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และด้านคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงในภาพรวมทุกระดับการศึกษานายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับปริญญาตรี 

ภาพรวมนายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิตพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 ระดับปริญญาโท ภาพรวมนายจ้าง/

ผู้ใช้บณัฑิตพึงพอใจระดับมากค่าเฉลีย่ 4.26 และระดับปริญญาเอก ภาพรวมนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตพึง

พอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.60 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ปริญญาตรี         =     3959 
                         942 
     =   4.20 
        ปริญญาโท         =  298    = 4.26 
                                         70 
        ปริญญาเอก     =      46    = 4.60 
                         10 
 รวม      =     4303     = 4.21 
                          1022 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ

เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

คะแนนผลประเมิน

จากนายจ้าง 

4.21 บรรลุ

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4.00 4.21 4.21 4.00

 
ตัวบ่งชี้ที ่3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 0 26.25 25.000 5.00 บรรลุ
105

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 

คน 105   

การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 0.00   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ที่

ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 52.50 26.25   
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4 คะแนน 25 5.00 4 คะแนน

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่4 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก :   ร้อยละ  5 

เกณฑ์การให้ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 9.75 36.11 3.61 บรรลุ
27

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 27   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 27.00 6.75   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏ

อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 2.00 1.00   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัด

อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 2.00 2.00   
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4 คะแนน 36.11 3.61  4 คะแนน

  
ตัวบ่งชี้ที ่14  การพัฒนาคณาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก :   ร้อยละ  5 

เกณฑ์การให้ ใช้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ (คะแนนเตม็ 5)

  ผลการดําเนินงาน   
ปีการศึกษา 2555 รวม

            วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตรี โท เอก 

อาจารย์ 8 155 99 262

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 46 29 75

รองศาสตราจารย์ - 10 6 16

ศาสตราจารย์ - - - -

รวม 353
 
แสดงค่านํ้าหนักที่ได้ 

ปีการศึกษา 2555 รวม
          วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ตรี โท เอก 

อาจารย์ - 155x2=310 99x5=495 805

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 46x3=138 29x6=174 312

รองศาสตราจารย์ - 10x5=50 6x8=48 98

ศาสตราจารย์ - - - -

รวมทั้งหมด 1,215
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=   1,215  = 3.44 

      353 

=  3.44 x 5 =2.87 

       6 
ผลการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4.00 3.45 2.87 30%
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องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1   ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3  ทกุข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51  จาก

คะแนนเตม็ 5 

 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีการจัดบริการให้

คําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 มีการจัดปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ โดยเชิญ

ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายให้

ข้อมูลและความรู้ ใน

การศึกษาและใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย  

1.2 มีการจัดประชุม

ผู้ปกครองของนักศึกษา

ใหม่ เพื่อช้ีแจงนโยบาย

การเรียน ระเบียบและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัยให้ทราบ 

1.3 จัดกิจกรรม Walk 

Rally โดยนกัศึกษารุ่นพ่ี

3(3.1)1.1 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัด

ปฐมนิเทศรายละเอียด

และเอกสารทีจ่ําเปน็

สําหรับนักศึกษาใหม่ 

3(3.1)1.2 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการประชุม

ผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่   

ภาคปกติ ประจําปี

การศึกษา 2555  

3(3.1)1.3 มือกิจกรรม 

Walk Rally แหล่งเรียนรู้

ในมหาวิทยาลัย 

3(3.1)1.4 รายช่ือ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน
 

 

 

 

 

 

 

 

นํานกัศึกษาน้องใหม่ 

แนะนําแหล่งการเรียนรู้

และแหล่งบริการ

นักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

1.4  มีหน่วยบริการให้

คําปรึกษาแนะแนวการ

ใช้ชีวิต และให้คําแนะนํา

การแก้ปัญหาด้านการ

เรียนและการใช้ชีวิต

ระหว่างศึกษาอยู่ใน

มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่มาติดต่อให้

คําปรึกษา และ

แบบฟอร์มการให้บริการ

ช่วยเหลือ 

2.  มีการจัดบริการข้อมูล

ข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 มีการจัดส่งข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางคณบดี 

หรือสโมสรนกัศึกษา 

2.2 แจ้งข่าวสาร ข้อมูล

ต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์

แก่นกัศึกษา จาก

หน่วยงานภายในและ

ภายนอก  

2.3 มีการลงข้อมูล

ข่าวสารใน Website 

ของมหาวิทยาลัย กอง

พัฒนานักศึกษา และ 

facebook องค์การ

นักศึกษา 

3(3.1)2.1 บันทึก

ข้อความการขอรายชื่อ

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม ให้คณบดีหรือ

สโมสรนักศึกษาคณะ

ทราบ 

3(3.1)2.2 สําเนาหนงัสือ

เข้าจากหน่วยงาน

ภายนอก  

ต่างๆ  

3(3.1)2.3 Website ของ

มหาวิทยาลัย และ 

กองพัฒนานกัศึกษา 

www.pnru.ac.th  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา 

3.1 การอบรมให้ความรู้

การประกนัคุณภาพ

การศึกษา  วันที่  23 

ม.ค.56 

3.2 การอบรมผู้นํา

นักศึกษา  วันที่ 16-17 

พ.ค. 56 

3(3.1)3.1 บันทึกขอ

อนุมัติจัดกิจกรรมและ

รูปภาพ การจดักิจกรรม 

3(3.1)3.2 บันทึกขอ

อนุมัติจัดกิจกรรมและ

รูปภาพ การจดักิจกรรม 

4. มีการจัดบริการข้อมูล

ข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อ

ศิษย์เก่า 

4.1 มีการประชา 

สัมพันธ์ข่าวสารใน 

Website ของสมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

พระนคร 

4.2 มีการประสานงาน

กับสมาคมศิษย์เก่า 

3(3.1)4.1 Website 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

3(3.1)4.2 รายช่ือของ

ศิษย์เก่า 

5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ให้    ศิษย์เก่า 

5.1 ประชาสัมพันธ์

แหล่งงานและแหล่ง

ฝึกอบรมแก่นกัศึกษาที่

จบไปแล้ว 

3(3.1)5.1 Website ของ

มหาวิทยาลัย  

www.pnru.ac.th 

6.  มีผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการใน

ข้อ 1-3  ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 

3.51  จากคะแนน เต็ม 5 

6.1 มีการประเมินผล

การให้บริการ 

 

3(3.1)6.1 ผลประเมิน

การให้บริการ 

7. มีการนําผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการ

มาใช้เป็นข้อมลูในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา  

7.1 มีการนําผลประเมิน

การให้บริการ 3 ด้าน 

มาวิเคราะห์ ในที่

ประชุมเพื่อเปน็ข้อมูล

การให้บริการในปีต่อไป 

3(3.1)7.1 รายงานการ

ประชุมกองพัฒนา

นักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ

7  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
6  7 7 5 5 
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายครบทกุอย่าง

ให้แก่นกัศึกษาทุกระดับ 

2. ระบบการสืบค้นข้อมูลสะดวก รวดเรว็ ทําให้

นักศึกษาสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที เช่น 

website , facebook  และ E-mail  

3. มีการจัดทนุการศึกษาภายใน ทนุ กยศ. และ

ทุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

1. หาวิธีกระตุ้นให้นกัศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก

ด้านที่จัดให้มากข้ึน 

2. เพิ่มช่องทางตอบรับข่าวสารจากนักศึกษาเพ่ือ

เป็นการสื่อสารสองทาง 

3. แสดงผังการจัดทนุการศึกษาให้เปน็ระบบ  

และติดตามผลการรับทุนจนนกัศึกษาสําเร็จ

การศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. เพิ่มบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในงาน

กิจกรรม 

2. การส่ือสารกบัศิษย์เก่าค่อนข้างน้อย  

1. จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการงานแก่

นักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่าที่ดึงดูดความสนใจ

ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  สถาบนัจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

 2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 3.  มีการส่งเสริมให้นกัศึกษานําความรู้ด้านประกนัคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5  ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี   และอย่างน้อย 2  ประเภท

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 

  -  กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

  -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.  มีการสนบัสนนุให้นกัศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบนัและระหว่าง

สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  สถาบนัจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกด้าน 

 1.1 มหาวิทยาลัย

ดําเนินการโดยคณะต่างๆ

และกองพัฒนานกัศึกษา

จัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.

2555 เพื่อเป็นกลไกในการ

ขับเคล่ือนในการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

ทั้ง 5 ด้าน 

3(3.2)1.1 แผนปฏิบติั

งาน (Action Plan) 

ประจําป ี

งบประมาณ 2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กองพัฒนานักศึกษาได้

จัดการอบรมให้ความรู้

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา     

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.

2556  

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ

เกียรติ  

ช้ัน 8 อาคาร 15 

2.2 เข้าร่วมประชุมอบรม

การประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษาใน

เครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการฯ วันพุธที่ 15 พ.ค.

56 ณ ห้องConvention 

Hall 4 ช้ัน 3 สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน ์

3(3.2)2.1 บนัทึก

ข้อความขออนุมตัิจัด

กิจกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

 

3(3.2)2.2 บันทึก

ข้อความขออนุญาต

ส่งบุลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วม

ประชุม  

 

3.  มีการส่งเสริมให้

นักศึกษานําความรู้ด้าน

ประกนัคุณภาพไปใช้ในการ

จัดกิจกรรมทีดํ่าเนินการ

โดยนกัศึกษาอย่างน้อย 5  

ประเภทสําหรบัระดับ

ปริญญาตร ี  และอย่าง

น้อย 2  ประเภทสําหรับ

ระดับบณัฑิตศึกษา  จาก

กิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการ

โดย    กองพัฒนา

นักศึกษา  และคณะ

มอบหมายให้นักศึกษานํา

กระบวนการ PDCA ไปใช้

ในการทํากิจกรรมทุก

ประเภท 

1) กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
  1.  การเข้าร่วมสัมมนา

สมาพันธ์นิสิตฯ ครั้งที ่7 

วันที่ 14 – 16 ก.ค.55 ณ 

3(3.2)3.1 คําส่ัง

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ปฐมนิเทศฯ ป ี2555 

3(3.2)3.2 บันทึก

ข้อความขออนุมติั

จัดตั้งชมรม 

3(3.2)3.3 เกียรติ

บัตรถ่ายเอกสารเข้า

ร่วมสัมมนาฯ 

3(3.2)3.4 บันทึก

ข้อความขออนุญาต

จัดประชุม 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

-  กิจกรรมกีฬาหรือการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์และรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

-   กิจกรรมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 

-   กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ห้องประชุมพรหมโยธี 

อาคาร 19 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  2. การประชุมสภา

นักศึกษาสมัยสามัญ วันที่ 

5 ก.ย.55 ณ ห้องประชุม

กิจจาทร 2 ช้ัน 4 

  3. การประชุมสมาพันธ์

นิสิต นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง

ประเทศไทย วันที่ 1 – 2 

ธ.ค. 55         

  4.  การอบรมให้ความรู้

การประกนัคุณภาพ

การศึกษา วันพุธที่ 23 

ม.ค. 56 ณ ห้องประชุม

เฉลิมพระเกียรติฯ 

  5.  ชมรมภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลี วันที่ 23 

– 27 ม.ค.56 

  6.  การเลือกตั้งนายก

องค์การฯ วันที่ 30 ม.ค.

56 ณ ห้องโถงช้ันล่าง

อาคาร 20 

2) กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสขุภาพ 
  1.  อบรมผู้นํานกัศึกษา

ภาคปกติ วันที่ 16 – 17 

พ.ค.56  ณ ห้องประชุม

กรุงสยาม ช้ัน 8 

3(3.2)3.5 บันทึก

ข้อความขออนุมติั

จัดการประชุม

สมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาฯ 

3(3.2)3.6 บันทึก

ข้อความขออนุมติั

จัดการอบรมให้

ความรู้การประกนั

คุณภาพการศึกษาฯ 

3(3.2)3.7 สรุป

กิจกรรมชมรม 

3(3.2)3.8 คําส่ัง

แต่งตั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาและ

คณะกรรมการ

องค์การบริหาร

นักศึกษาภาคปกติ 

ประจําปกีารศึกษา 

2556 

3(3.2)3.9 คําส่ังที่ 

1250/2556 เรื่อง ให้

นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมอบรมผู้นํา

นักศึกษาภาคปกติ 

3(3.2)3.10 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยฯ  

ที่ 1566/2555 

3(3.2)3.11 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยฯ   
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

  2.  กิจกรรมกีฬาหรือ

การส่งเสริมสุขภาพ 

   3. กิจกรรมรณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพติด วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย.

55 

   4.  กิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาน้องใหม่ วันที่ 25 

ก.ค.56 ณ มรภ. พระนคร 

   5.  กิจกรรมการแข่งขัน

กีฬากาซะลองเกมส์ วันที่ 

20-24 ส.ค.56 ณ มรภ. 

พระนคร 

  6.  เข้าร่วมกิจกรรม

เดิน-ว่ิง Olympic Day 

เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 26 

ส.ค.55 

  7.  โครงการส่งเสริมกีฬา

เพื่อสุขภาพในสถาบนั 

อุดมศึกษา วันที่ 29 ส.ค.

55 

3)  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
   1. การอนรุกัษ์และการ

พัฒนาป่าชายเลนเฉลิม

พระเกียรติ วันที่ 18-19 

ส.ค.55 ณ ศนูย์อนรุักษ์ป่า

ชายเลนคลองโคลน จ.

สมุทร- สงคราม 

ที่ 1969/2555

3(3.2)3.12 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยฯ  

ที่ 2298/2555 

3(3.2)3.13 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยฯ  

ที่ 2290/2555 

3(3.2)3.14 สรุปผล

การจัดกิจกรรมฯ 

3(3.2)3.15 บันทึก

ข้อความขออนุมตัิจัด

กิจกรรม 

3(3.2)3.16 บันทึก

ข้อความขออนุมตัิจัด

กิจกรรม  

3(3.2)3.17 บันทึก

ข้อความขออนุมตัิเข้า

ร่วมงาน 

3(3.2)3.18 หนังสือ

ขออนุโมทนาการ

บริจาคเครื่องอุปโภค 

3(3.2)3.19 หนังสือ

ขอขอบคุณที่ได้

บริจาคอุปกรณ์การ

เรียน 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

 2.  กิจกรรมจิตอาสา “1 

ล้านการให้ เพื่อเมืองไทย

อยู่สุข” วันที ่16 ธ.ค.55 ณ 

สนามกีฬาไทย–ญ่ีปุ่น 

  3.  กิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาต ิประจําป ี2556 

วันที่ 12 ม.ค.56 ณ สถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต    

จ.ปทมุธานี 

  4. กิจกรรมโครงการ 3 

สายฝันแบ่งปนัน้ําใจ แด่พ่ี

สู่น้อง วันที่ 12 – 13 มี.ค.

56 ณ โรงเรียนวัดหนอง

ง้าว   อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

4)  กิจกรรมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

  1.  ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ป ี2555 

  2.  วันเปิดโลกกิจกรรม 

วันที่ 11 ก.ค.55   

5) กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การทอดผ้าป่าและ

ทอดกฐินสามคัคี  วันที่ 

10-11 พ.ย.55 ณ วัด

มะกอกงอ ต.วังตะก ูจ.

พิจิตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

4.  มีการสนบัสนนุให้

นักศึกษาสร้างเครือข่าย

พัฒนาคณุภาพภายใน

สถาบันและระหว่าง

สถาบันและมีกิจกรรม

ร่วมกนั 

 

 กองพัฒนานกัศึกษา

ร่วมกบัคณะต่างๆจัด

กิจกรรมทีก่ําหนดให้นักศึก

ทุกคณะร่วมกันรับผิดชอบ

ในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายระหว่างนักศึกษา

ทุกคณะภายใน

มหาวิทยาลัย ได้แก่ การ

สร้างเครือข่ายระหว่าง

มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

4.1 การประชุมสัมมนา

สมาพันธ์นิสิต นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง

ประเทศไทย วันที่           

1 – 2 ธ.ค.55 

4.2  โครงการอบรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

แก่นกัศึกษา วันที ่15  

พ.ค. 56 ณ สถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน ์

4.3  กิจกรรมเสวนาเพื่อ

แลกเปล่ียนความรู้ ในการ

จัดกิจกรรมของนักศึกษา

ตามหลักการ PDCA 

ระหว่างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการประกนั

คุณภาพการศึกษา วันที่ 

12 ก.พ.56 คณะวิทยาการ

จัดการ มรภ.จันทรเกษม 

3(3.2)4.1 บันทึก

ข้อความขออนุมตัิจัด

กิจกรรม 

3(3.2)4.2 บันทึก

ข้อความขออนุญาต

ส่งบุคลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วม

ประชุม 

3(3.2)4.3 หนงัสือ

จากคณะวิทยาการ

จัดการ มรภ.จันทร

เกษม 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

5.  มีการประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถปุระสงค์ของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

 5.1 มหาวิทยาลัย

กําหนดให้ผู้รบัผิดชอบ

โครงการดําเนินการ

ประเมินผลโครงการเพ่ือ

ทราบถึงความสําเร็จของ

งาน 

3(3.2)5.1 รายงาน

ผลการดําเนิน

กิจกรรม  ของชมรม

สมาธิคือชีวิต 

6.  มีการนําผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงแผน

หรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

 6.1 กองพัฒนานักศึกษา

และคณะกําหนดนโยบาย

และจัดประชุม

คณะกรรมการองค์การ

นักศึกษา เพื่อ

ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหา 

หรือหาแนวทางการ

พัฒนากระบวนการ จัด

กิจกรรมทกุครั้งทีม่ีการจัด

กิจกรรมในปต่ีอไป 

3(3.2)5.1 บันทึก

ข้อความขออนุมตัิจัด

กิจกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 

มีการดําเนินการ

6  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

6  6 6 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. การจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียนครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 

2. มีระบบการวางแผนโครงการ/กิจกรรม และมี

การจัดสรรงบประมาณรองรับอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ 

3. นักศึกษาสามารถนํากระบวนการ PDCA ไปใช้

ในการจัดกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม 

1. หาวิธีการกระตุ้นให้นกัศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วม

กิจกรรมให้ครบทุกด้าน 

2. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง

กิจกรรมในรปูแบบต่างๆ ที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 

3. จัดอาจารย์/บุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ

ในด้านการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร มาให้

คําแนะนําการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. เพิ่มแรงจงูใจในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมให้มากขึ้น 

2. กําหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาสามารถทํา

กิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่เสียการเรียน 

1. จัดทําเกียรติบตัร หรือโล่รางวัลให้นกัศึกษาทีมี่

ผลงานดีเด่นด้านการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา 

2. ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการ

สนับสนุนงานกิจกรรมนกัศึกษา เช่น งดการเรียน

การสอนในช่ัวโมงกิจกรรมหรือกําหนดเป็นเกณฑ์

ในการจบการศึกษาต้องผ่านกิจกรรมใดบ้าง 
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องค์ประกอบที ่4  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 :  ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนด้านการวิจัยของสถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจดัการเรียนการสอน 

 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบนั  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 5.  มีการสนบัสนนุพันธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบนั

อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

  -  ห้องปฏิบัติการวิจยัฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศนูย์เครือ่งมือ หรือศนูย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัฯ 

  -  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในป้องปฏิบตัิการวิจัย 

  -  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตกุะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุในข้อ 4  และข้อ 5  อย่างครบถ้วนทกุ

ประเด็น 

 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการสนบัสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบนั 

 8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิน่  

หรือจากสภาพปัญหาของสังคม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิน่และสังคม   และดําเนินการ

ตามระบบทีก่าํหนด 
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ผลการดําเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีระบบและกลไกการ

บริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์   เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของสถาบัน  

และดําเนินการตาม

ระบบทีก่ําหนด 

 

 1.1 จัดทําแนวทางปฏิบติั 

ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ ใน

การจัดสรรทนุวิจัยแก่

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดทําคําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่

ขับเคล่ือนงานวิจัย  

1.3 มีการติดตามตรวจสอบ

ประเมินและปรับปรงุแนว

ปฏิบัติข้ันตอนและหลักเกณฑ์ 

เพื่อความเหมาะสม 

1.4 มีงบประมาณสนบัสนนุ

สนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย  

 

4(4.1)1.1 แผนกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยด้าน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

4(4.1)1.2 ยุทธศาสตร์

การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

4(4.1)1.3 ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครว่าด้วยกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร  

4(4.1)1.4 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบตัิเกีย่วกบั

ทุนวิจยัจากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

4(4.1)1.5 ระเบียบว่าด้วย

การให้บริการด้าน

วิชาการ และการวิจยัแก่

หน่วยงานภายนอกของ

บุคลากร  

4(4.1)1.6 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุน

วิจัย 

4(4.1)1.7 คําส่ังแต่งตั้ง
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คณะกรรมการวิจัย

ประจํามหาวิทยาลัย 

4(4.1)1.8 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการวิจัย

ประจําคณะ 

4(4.1)1.9 ข้ันตอนและแนว

ทางการพัฒนางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร4(4.1)1.10 แผน

งบประมาณสนับสนุนทุน

วิจัยประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555 

4(4.1)1.11 แผน/โครงการ

สนับสนุนทุนวิจัย 

4(4.1)1.12 คู่มือนักวิจัย 

4(4.1)1.13 ประกาศแนว

ปฏิบัติ 1 สาขาวิชา 1 

งานวิจัย 

2.  มีการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับการ

จัดการเรียนการสอน 

 สถาบนัวิจัยและพัฒนามีการ 

บูรณาการกระบวนการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์กับ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน โดย 

2.1 มีการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติครั้งที่ 3 เพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีปริญญาโท และ

ปริญญาเอก รวมทั้งอาจารย์

และผู้ที่สนใจจากภายนอกเข้า

4(4.1)2.1 เอกสารการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิครั้งที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร (Proceeding) 

4(4.1)2.2 แผน

งบประมาณสนับสนุนทุน

วิจัยประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ.2555 

4(4.1)2.3 ประกาศการ

ให้ทนุอุดหนุนการวิจยั
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ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ 

2.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนามี

การสนบัสนนุทุนวิจยัเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนแก่

คณาจารย์เพือ่ให้เกิดงานวิจัย

พัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน 

4(4.1)2.4 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับ

ทุนทํางานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน

3.  มีการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์และ

ให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณการวิจยัแก่

อาจารย์ประจําและ

นักวิจยั 

 

 3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางาน

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร

หรือจัดแสดงผลงานทีไ่ด้รบั

การยอมรบัระดับชาติและ

นานาชาติโดยกําหนดเปน็

ภาระงานที่ชัดเจนที่ต้อง

ปฏิบัติ 

3.2 มีโครงการพัฒนาการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

และการเขียนผลงานวิจัยเพือ่

ตีพิมพ์ เพื่อพัฒนาศกัยภาพ

ของคณาจารย์และนักวิจัยรุ่น

ใหม่ โดยจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรือ่ง “การ

พัฒนาการเขียนบทความวิจัย

เพ่ือนําเสนอในงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

ภายใต้โครงการ “120 ป ีการ

ฝึกหัดครไูทย ถวายองค์ราชัน 

ธ ผู้ทรงเปน็ครูแห่งแผ่นดิน”  

ในวันศกุร์ที่  26  ตุลาคม 

2555 

4(4.1)3.1 เกณฑ์การ

กําหนดภาระงานวิจัยใน

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ 

4(4.1)3.2 โครงการ

พัฒนาการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยและการเขียน

ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์  

4(4.1)3.3 เอกสารการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การพัฒนาการ

เขียนบทความวิจัยเพ่ือ

นําเสนอในงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

ภายใต้โครงการ “120 ป ี

การฝกึหัดครไูทย ถวาย

องค์ราชัน ธ ผู้ทรงเปน็ครู

แห่งแผ่นดิน”  ในวันศกุร์

ที่  26  ตุลาคม 2555 

4(4.1)3.4 web site ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

วารสารวิจยัราชภัฏพระ

นคร และคู่มือนักวิจยั 
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3.3 มีการเผยแพร่

จรรยาบรรณของนักวิจัย ทาง 

web site ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  วารสารวิจัยราชภัฏ

พระนคร และคู่มือนักวิจัย 

3.4 มีการสร้างแรงจูงใจให้

นักวิจยัทีม่ีผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์เผยแพร่ใน

ระดับในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยมี

คณะกรรมการกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พิจารณา  

4(4.1)3.5 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับทุนวิจัย

จากกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร  

4(4.1)3.6 คําส่ัง

คณะกรรมการบริหาร

กองทนุวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร  

4.  มีการจัดสรร

งบประมาณของสถาบัน  

เพื่อเป็นทนุวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ 

 4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ

นครมีการจัดสรรงบประมาณ

โดยมอบให้สถาบันวิจัยและ

พัฒนาเป็นหน่วยงานกลาง 

เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ และ

นักวิจยัรุ่นใหม่ ให้มีการ

ทํางานวิจัยเพิม่มากข้ึน  

4.2 มีระบบการ

ประชาสัมพันธ์การเสนอ

ขอรับทนุวิจัยจากแหล่งทนุ

ภายนอก มีข้อมูล 

รายละเอียด และเงื่อนไขทนุ

วิจัยต่างๆ โดยคณาจารย์และ

นักวิจยัสามารถเข้าดูได้อย่าง

สะดวกรวดเรว็ ใน web site 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และยังมีหนงัสือ

4(4.1)4.1 แผน

งบประมาณสนับสนุนทุน

วิจัยประจําปงีบประมาณ 

2554 

4(4.1)4.2 web site ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4(4.1)4.3 หนงัสือ

ประชาสัมพันธ์การเสนอ

ขอรับทนุวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกไปยังคณะ 

4(4.1)4.4 คําส่ังแต่งตั้งที่

ปรึกษามหาวิทยาลัยด้าน

การวิจัย 

4(4.1)4.5 หนงัสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ผลงานการวิจัย 
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ประชาสัมพันธ์การเสนอ

ขอรับทนุวิจัยจากแหล่งทนุ

ภายนอกไปยงัคณะต่างๆอีก

ทางหนึ่งด้วย 

4.3 มีผู้เช่ียวชาญในการ

ตรวจสอบข้อเสนอ

โครงการวิจัยของอาจารย์

และนักวิจัยทีเ่สนอขอรับทนุ

วิจัยต่างๆ และให้

ข้อเสนอแนะการปรบัปรุง

โครงการวิจัยให้เหมาะสม 

เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมาก

ยิ่งข้ึน  

5.  มีการสนบัสนนุพันธ

กิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตามอัต

ลักษณ์ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจยัฯ

หรือหน่วยวิจัยฯหรือ

ศูนย์เครื่องมือ หรือศนูย์

ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

-  หอ้งสมุดหรือแหล่ง

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน

การวิจัยฯ 

-  ส่ิงอํานวยความ

สะดวกหรือการรกัษา

ความปลอดภยัในการ

วิจัย เช่น ระบบ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครได้จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนด้านการวิจัย โดย

มอบให้สถาบนัวิจัยและ

พัฒนาเป็นหน่วยงานกลางใน

การสนบัสนนุให้ทนุวิจยัแก่

อาจารย์ทําวิจยั ดังนี้  

5.1 งบประมาณสนบัสนนุการ

ทําวิจัย 

5.2 งบประมาณสนบัสนนุ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  

5.3 มีที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ด้านการวิจัยเพื่อให้

คณาจารย์และบุคคลากรของ

มหาวิทยาลัยเข้ารับบริการ 

5.4 มีห้องสมดุวิจัยเปน็แหล่ง

4(4.1)5.1 แผน

งบประมาณสนับสนุนทุน

วิจัย และแผน

งบประมาณสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

ประจําปงีบประมาณ 

2555 

4(4.1)5.2 ภาพถ่ายห้อง

คลีนิกวิจยั 

4(4.1)5.3 คําส่ังแต่งตั้งที่

ปรึกษามหาวิทยาลัยด้าน

การวิจัย 

4(4.1)5.4 ภาพถ่าย

ห้องสมุดวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระบบรกัษาความ

ปลอดภัยใน

ห้องปฏิบตัิการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 

การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์  การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตกุะ

หรือศาสตราจารย์รับ

เชิญ (visiting professor) 

รวบรวมและค้นคว้าข้อมูล

การวิจัยให้แก่คณาจารย์และ

นักวิจยั 

5.5 มีระบบฐานข้อมูลวิจัยใน

การสืบค้นข้อมูล และมีการ

ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติโดยโปรแกรม SPSS และ 

LISREL 

5.6 มีการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร ครั้งที ่3 เพื่อ

นําเสนองานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

และนักศึกษาระดับปริญญา

เอก โดยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก   

5.7 มีระบบสารสนเทศ (web 

site สถาบนัวิจัย) เพื่อการ

วิจัยที่ครอบคลุมข้อมูล

ข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน 

ต่อไปนี้  

  1) มีการเผยแพร่ข่าวสาร

ด้านแหล่งทุนวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

  2) มีการเผยแพร่

ผลการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของสถาบนั ทั้ง

ปัจจบุันและผลงานที่ผ่านมา 

4(4.1)5.5 หน้า web site 

ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ระบบฐานข้อมูล

วิจัยในการสืบค้นข้อมูล  

4(4.1)5.6 โปรแกรม

วิเคราะห์ประมวลผลทาง

สถิติ โปรแกรม SPSS 

และ LISREL 

4(4.1)5.7 หนงัสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

บทความวิจัย 

4(4.1)5.8 วารสารวิจยั

ราชภัฏพระนคร 

4(4.1)5.9 เอกสารการ

ประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ครั้งที ่3 

(Proceeding) 

4(4.1)5.10 หน้า web 

site ของสถาบันวิจยัและ

พัฒนา 

  - มีการเผยแพร่

ข่าวสารด้านแหล่งทุน

วิจัยและงานสร้างสรรค์

ภายในและภายนอก

สถาบัน 

  - มีการเผยแพร่

ผลการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของสถาบนั 

ทั้งปจัจบุันและผลงานที่
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 3) มีการเผยแพร่ผลงาน

วารสารวิจยัราชภัฏพระนคร 

  4) มีข้อมูลการนํา

ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

  5) มีการเผยแพร่ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ของสถาบันทีเ่กี่ยวข้องกบัการ

วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

ผ่านมา 

  - มีการเผยแพร่ผลงาน

วารสารวิจยัราชภัฏพระ

นคร 

  - มีข้อมูลการนํา

ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ 

  - มีการเผยแพร่

ระเบียบ หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติ ของสถาบันที่

เกี่ยวข้องกบัการวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ 

6.  มีการติดตามและ

ประเมินผลการสนบัสนนุ

ในข้อ 4  และข้อ 5  

อย่างครบถ้วนทกุ

ประเด็น 

 6.1 มีระบบติดตามและ

ประเมินผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานในข้อ 4 คือ  

  1) การติดตามการ

ประเมินผลสําเร็จของการให้

ทุนวิจยั ทั้งในประเด็น

งานวิจัยเสรจ็ทันตาม

กําหนดเวลา คุณภาพของ

ผลงานวิจัยเปน็ไปตามเกณฑ์  

  2) มีการติดตามผลงานวิจัย

ที่นําไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์  

6.2 ได้ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลสําเร็จใน ข้อ 5  

4(4.1)6.1 รายงาน

ความก้าวหน้าการทํา

วิจัยของนักวิจัย 

4(4.1)6.2 หนงัสือเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

งานวิจัย 

4(4.1)6.3 ผลงานวิจัยที่

นําไปใช้ก่อให้เกิด

ประโยชน์ 

4(4.1)6.4 ผลการ

ประเมินผลสําเร็จการ

ให้บริการด้านต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.  มีการนําผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงการ

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยหรืองาน

 
 
 
 

 
 
 

 มีการนําผลการติดตามและ

ประเมินไปจัดทําแผนการ

ปรบัปรุงร่วมกัน โดยได้

กําหนดเปน็กิจกรรม 

4(4.1)7.1 รายงานการ

ประชุมผู้บริหารของ

สถาบันวิจัยเพื่อปรับปรุง

การดําเนินงานด้านวิจยั 
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สร้างสรรค์ของสถาบนั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณ ระยะเวลาทีต่้อง

ปรบัปรุงต้องแล้วเสร็จตาม

พันธกิจด้านการวิจัย 

 

 

 

 

4(4.1)7.2 รายงาน

ความก้าวหน้า 

โครงการวิจัยตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การติดตามและ

ประเมินผลการดําเนิน

โครงการวิจัยของ

บุคลากรสังกดั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครปงีบประมาณ 

2555 

4(4.1)7.3 สรปุผลการ

ติดตามงานวิจัย  

4(4.1)7.4 Web site 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

การปรบัปรุงตามผลการ

ประเมินผลสําเร็จการ

ให้บริการด้านต่างๆของ

วิจัย เรื่อง ที่ปรึกษาด้าน

การวิจัย  

8.  มีระบบและกลไก

เพื่อสร้างงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์กับ

พ้ืนฐานภูมิปญัญา

ท้องถิน่  หรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคม  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นและสังคม 

และดําเนินการตาม

ระบบทีก่ําหนด 

 
 

8.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 โครงการสร้าง

เครือข่ายการวิจัยชุมชน เขต

บางเขน และอําเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบรุ ีเพื่อจัด

กิจกรรมร่วมกับชุมชนในเขน

บางเขนและบริเวณใกล้เคียง 

ทั้งทางด้านวิชาการและการมี

ส่วนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย และสร้าง

4(4.1)8.1 โครงการ

พัฒนาคณุภาพการ

บริหารจัดการงานวิจัย

ลงสู่ชุมชน และโครงการ

สร้างเครือข่ายการวิจัย

ชุมชน เขตบางเขน และ

อําเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

4(4.1)8.2 ประกาศ
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 ความร่วมมือแลกเปล่ียน

เรียนรูก้ับชุมชน ที่ดําเนิน

กิจกรรมร่วมกันในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู ้ 

8.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดทําประกาศสถาบนัวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร เรื่อง ทุนอุดหนุน

การวิจัยจากงบประมาณ

แผ่นดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่

บริการของมหาวิทยาลัยชัย

บาดาลพิพัฒน์ จงัหวัดลพบุรี   

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เรื่อง ทนุอุดหนนุ

การวิจัยจากงบประมาณ

แผ่นดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่

บริการของมหาวิทยาลัย

ชัยบาดาลพิพัฒน์ 

จังหวัดลพบรุ ี  

4(4.1)8.3 หนงัสือ

ประชาสัมพันธ์ไปยังแต่

ละหน่วยงาน  

4(4.1)8.4  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน งานสนบัสนนุ

งานวิจัยสร้างสรรค์บน

พ้ืนฐานภูมิปญัญา เพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น และสังคม  

4(4.1)8.5 คําส่ัง เรื่อง 

แต่งตั้งคระกรรมการ

สนับสนุนงานวิจัย

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภมิู

ปัญญา เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของ

ท้องถิน่ และสังคม  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ

7  ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

6 7 8 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. การพัฒนานักวิจยัรุ่นใหม่ให้มีจํานวนเพิ่มข้ึน

2. ควรมีคู่มือวิจัยและคู่มือการปฏิบตัิงานวิจัยที่

เป็นปัจจุบนั 

3. ควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่สนบัสนุน

งานวิจัย 

 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่วิจัยจริง 

Platform Research  

2. จัดทําคู่มือวิจัยและคู่มือการปฏิบตัิงานวิจัย 

3. ปรบัปรุงระเบียบข้อบังคับปี 2556 

 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 :  ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์  เพื่อให้เป็นองค์ความรูที้่คนทั่วไปเข้าใจได้  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก

ข้อ 2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และมีการรบัรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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1.   มี ระบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพร่

ผล ง าน วิ จั ยหรื อ ง าน

สร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือ

น านาชา ติ และ มีก า ร

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการ

ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

1.1 มีคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทําวารสาร

วิจัยราชภฏัพระนครเพ่ือ

กําหนดแนวปฏิบตัิในการ

ตีพิมพ์บทความในวารสารฯ 

ให้มีมาตรฐาน พิจารณา

คัดเลือกบทความที่จะลง

ตีพิมพ์ในวารสารเบื้องต้น 

พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่

เหมาะสมเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผล กล่ันกรอง

บทความ ตรวจสอบ

ความถูกต้องของบท

ความหลังการปรับปรงุแก้ไข

และพิจาณารบัลงตีพิมพ์ใน

วารสารราชภฏัพระนคร  

1.2 ในปกีารศึกษา 2555 มี

ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารวิจัยราชภัฏพระ

นคร สาขาวิทยาศาสตร์ฯ

และสาขาสังคมศาสตร์ฯ ปี

ที่ 7 ฉบบัที ่2 และสาขา

สังคมศาสตร์ฯ  

ปีที่ 8 ฉบบัที่ 1 

1.3 มีการสนบัสนนุการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์/นักศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เพื่อร่วมนําเสนอ

4(4.2)1.1 ข้ันตอนการ

พิจารณาตีพิมพ์วารสาร

วิจัยราชภฏัพระนคร  

4(4.2)1.2 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทําวารสาร

วิจัยราชภฏัพระนคร

ประจําสาขา

สังคมศาสตร์และมนษุย์

ศาสตร์ และสาขา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

4(4.2)1.3 วารสารวิจัย

ราชภัฏพระนคร 

4(4.2)1.4 เอกสาร

ประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ครั้งที ่3 

วันที่ 25 กรกฎาคม 

2555 

4(4.2)1.5 สรุปรายช่ือ

ผลงานวิจัยที่เข้าร่วม

นําเสนอในงาน 

Research Expo2012 

ของหน่วยงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) ระหว่าง

วันที่ 24-28 สิงหาคม 

2555  

4(4.2)1.6 โครงการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิครั้งที่ 3 วันที่ 25 

กรกฎาคม 2556 

1.4 มีการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในงาน Research 

Expo 2012 ของหน่วยงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ระหว่างวันที่ 24-28 

สิงหาคม 2555  

1.5 มีโครงการพัฒนา

บุคลากรเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนทุนการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

1.6 มีค่าตอบแทนสําหรบั

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ทีไ่ด้รบัการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

 

พัฒนาบุคลากรเพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนทุนการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ในระดับชาติ

และนานาชาติ  

4(4.2)1.7 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบตัิเกีย่วกบั

ทุนวิจยัจากกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร  

4(4.2)1.8 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร เรื่อง 

หลักเกณฑ์การให้ทนุ

สนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่และการนําเสนอ 

2.  มีระบบและกลไก

การรวบรวม  คัดสรร  

วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  เพื่อให้

เป็นองค์ความรู้ที่คน

ทั่วไปเข้าใจได้  และ

ดําเนินการตามระบบที่

 
 

2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

มีกระบวนการจัดทําข้ันตอน

การจัดการสังเคราะห์องค์

ความรู้งานวิจยั เพื่อคัดสรร

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์และ

นักวิจยัที่เปน็ องค์ความรู้

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

4(4.2)2.1 ข้ันตอนการ

จัดการสังเคราะห์องค์

ความรู้งานวิจยั 

4(4.2)2.2 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

สังเคราะห์และประเมิน

คุณค่างานงานวิจัยสาย

วิทยาศาสตร์และ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

กําหนด 

 

บุคคลทั่วไปมาสังเคราะห์

ข้อมูลให้เป็นความรูที้่

น่าสนใจซึ่งสาธารณชน

สามารถเข้าใจได้  

2.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนา

มีคณะกรรมการการ

สังเคราะห์และประเมิน

คุณค่างานวิจยัสาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสายมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อทําหน้าที ่
1 )  พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก

งานวิจัย ที่มีคุณค่าแก่การ

นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ

สาธารณะชน 

2) สัมภาษณ์/เก็บข้อมูลองค์

ความรู้ ที่ ไ ด้จากงานวิจัย 

การนํ าความ รู้ ที่ ไ ด้ ไป ใ ช้

ประโยชน์ทั้งในระดับการ

เรียนการสอน ระดับชุมชน 

และระดับองค์กรท้ังภายใน

และภายนอก จากนักวิจัย

เจ้าของผลงานที่ได้รับการ

คัดเลือก 

3 )  สรุ ป สั ง เคราะ ห์อง ค์

ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

4 )ประ เ มินระดั บ คุณ ค่า

งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ

อ ง ค์ ก ร  สั ง ค ม  แ ล ะ

ประเทศชาติ 

เทคโนโลยี  

4(4.2)2.3 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

สังเคราะห์และประเมิน

คุณค่างานวิจยั  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

3.  มีการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่องค์ความรู้

จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีไ่ด้จากข้อ 2  

สู่สาธารณชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวมทั้งคณะมีการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ผ่านเว็บไซน์ และ 

เว็บไซน์สถาบนัวิจัย

4.  มีการนําผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์  และมี

การรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจาก

หน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

 

 
 

      มีจํานวนงานวิจัยที่มี

การรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอก

หรือชุมชน ตวัอย่างเช่น 

4.1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  จํ านวน  7 

เรื่องคือ  

  1 )  ร าย ง าน วิ จั ย  เ รื่ อ ง 

กระบวนการจัดทําคู่มือการ

ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนพ้ืนท่ีบางกะเจ้า 

อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ  โดย  รศ .

ศรีณัฐ  ไทรชมภู นําไปใช้

ประโยชน์โดยเป็นเอกสาร

ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น รู้

ทรัพยากรต่างๆ  ในพ้ืนที่ 

องค์การบริหารส่วนตําบล

บางกะเจ้า  และองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางน้ําผึ้ง  

  2 )  การ วิจั ย เ รื่ อ ง  การ

พัฒนาการท่องเที่ยวพ้ืนที่

คลองลัดโพธิ์ อําเภอพระ

ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด

      หนั ง สือตอบกลับ

จากหน่วยงานภายนอกที่

มี ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ใ ช้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ ริ ง จ า ก

หน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน  

ตัวอย่างเช่น 4(4.2)4.1 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จํานวน 7 

เรื่อง คือ  

  1) รายงานวิจัย เรื่อง 

กระบวนการจัดทําคู่มือ

การท่องเที่ยวแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชนพ้ืนท่ีบาง

ก ะ เ จ้ า  อํ า เ ภ อ พ ร ะ

ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ โดย รศ.

ศ รี ณั ฐ   ไ ท ร ช ม ภู 

นําไปใช้ประโยชน์โดย

เป็นเอกสารประกอบการ

เรียนรู้ทรัพยากรต่างๆ 

ในพ้ืนที่ องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางกะเ จ้า 

และองค์การบริหารส่วน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ส มุ ท ร ป ร า ก า ร   โ ด ย  

รศ. ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

  3) รายงานวิจัย เรื่อง การ

พั ฒ น า แ ล ะ ฟื้ น ฟู

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ

ชุมชนบางกะเจ้า เพ่ือการ

ท่องเที่ยว โดย รศ.ศรีณัฐ  

ไทรชมภู 

  4) รายงานวิจัย เรื่อง การ

จัดทําข้อมูล และแผนที่การ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่บางกะเจ้า 

(กระเพาะหมู) อําเภอพระ

ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ  โดย  

รศ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

  5)  งานวิ จัย  เรื่ อง  การ

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพและ

ภู มิ ปั ญญา ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น

ผลผลิตจากทรัพยากรของ

ชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเท่ียวพ้ืนที่คุ้งบาง

กะเจ้า  

โดย รศ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

  6) งานวิจัย เรื่อง ข้อมูล

และแผนที่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

อําเภอพระประแดง จังหวัด

ตําบลบางน้ําผึ้ง 

  2) การวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาการ ท่อง เ ที่ ย ว

พ้ื น ที่ ค ล อ ง ลั ด โ พ ธิ์ 

อํ า เ ภ อพร ะป ร ะ แด ง 

จังหวัดสมุทรปราการ  

โดย รศ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู

  3) รายงานวิจัย เรื่อง 

การ พัฒนาและฟื้ น ฟู

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของ ชุมชนบางกะเ จ้ า 

เพ่ือการท่องเที่ยว โดย 

รศ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

  4) รายงานวิจัย เรื่อง 

การจัดทํา ข้อมูล  และ

แผนท่ีการท่องเท่ียวใน

พ้ื น ที่ บ า ง ก ะ เ จ้ า 

(กระเพาะหมู ) อําเภอ

พระประแดง  จั งห วัด

สมุทรปราการ  โดย รศ.

ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

  5) งานวิจัย เรื่อง การ

ส่งเสริมและพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้ า น ผ ล ผ ลิ ต จ า ก

ทรัพยากรของ ชุมชน 

เ พ่ื อการ ท่อง เ ที่ ย ว ใน

แหล่งท่องเท่ียวพ้ืนที่คุ้ง
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

สมุทรปราการ  โดย  รศ .

ศรีณัฐ  ไทรชมภู  

  7) รายงานการวิจัย เรื่อง 

รูปแบบโรงเรียนต้นแบบสืบ

สานการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตามวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง  เ พ่ือการพัฒนา

ชุมชน  : กรณีศึกษาพ้ืนที่

บ า งกะ เ จ้ า  อํ า เภอพระ

ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ  โดย  รศ .

ศรีณัฐ  ไทรชมภู  

4.2 คณะวิทยาการจัดการ 

มีจํานวน 2 เรื่อง คือ  

  1 )  ศูน ย์ วิจัยปัญหาสุรา 

(ศวส.) ได้นําผลการศึกษา

แล ะ ข้ อ เ ส นอ แน ะ ไ ป ใ ช้

เผยแพร่จากโครงการวิจัย 

เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสาร

ก า ร ต ล า ด ข อ ง ก ลุ่ ม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ธุ ร กิ จ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดย 

ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม  

  2 )  มู ล นิ ธิ น ม แ ม่ แ ห่ ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ นํ า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ได้จริง ของโครงการวิจัย 

เ รื่ อ ง  “ ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร

ส่ือสารรณรงค์การเล้ียงลูก

ด้วยนมแม่ผ่านการศึกษา

บางกะเจ้า  

โดย รศ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู

  6 )  ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง 

ข้อมูลและแผนที่ความ

หลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

พ้ื น ที่ คุ้ ง บ า ง ก ะ เ จ้ า 

อํ า เ ภ อพร ะป ร ะ แด ง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โดย รศ.ศรีณัฐ  ไทรชมภู 

  7)  รายงานการ วิ จัย 

เรื่อง รูปแบบโรงเรียน

ต้ น แ บบ สื บ ส า นก า ร

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ต า ม วิ ถี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง เพ่ือการพัฒนา

ชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่

บางกะเจ้า อําเภอพระ

ป ร ะ แ ด ง  จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ โดย รศ.

ศรีณัฐ  ไทรชมภู  

4(4.2)4.2 คณะ

วิทยาการจัดการ มี 

จํานวน 2 เรื่อง คือ  

  1) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

( ศ ว ส . )  ไ ด้ นํ า ผ ล

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ไ ป ใ ช้

เ ผ ย แ พ ร่ จ า ก

โครงการวิจัย เรื่อง กล
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ปัจจัยเก้ือหนุน/อุปสรรค ที่มี

ผลต่อการเล้ียงลูกด้วยนม

แม่”  โดย ดร.นิษฐา หรุ่น

เกษม  

4 . 3  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม มีจํานวน 1 

เรื่อง คือ การสร้างแบบรูป

สัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ของชุมชนบางกะเจ้า 

อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ  โดย  

รศ.บุญเกียรติ  ไทรชมพู 

4 . 3  คณะ วิทยาศาสตร์ 

จํานวน 17 เรื่อง เป็นต้น 

ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ื อ ส า ร

ก า ร ต ล า ด ข อ ง ก ลุ่ ม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ธุ ร กิ จ

เครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล์ 

โดย  ดร . นิษฐา   หรุ่ น

เกษม  

  2 )  มูล นิ ธินมแม่แห่ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ นํ า

ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ไ ด้จริ ง  ของ

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง 

“การศึกษาการส่ือสาร

รณรงค์การเล้ียงลูกด้วย

นมแม่ ผ่านการ ศึกษา

ปัจจัยเกื้อหนุน/อุปสรรค 

ที่ มีผลต่อการเ ล้ียงลูก

ด้วยนมแม่”  โดย ดร .

นิษฐา หรุ่นเกษม  

4(4.2)4.3 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มีจํานวน 1 เรือ่ง คือ 

การสร้างแบบรปู

สัญลักษณ์ เพื่อพัฒนา

บรรจุภณัฑ์ของชุมชน

บางกะเจ้า อําเภอพระ

ประแดง จงัหวัด

สมุทรปราการ  โดย รศ.

บุญเกียรติ  ไทรชมพู 

4(4.2)4.4 สรุป

ผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประโยชน์ของคณะ

วิทยาศาสตร ์

5.  มีระบบและกลไก

เพื่อช่วยในการคุ้มครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์และดําเนินการ

ตามระบบทีก่าํหนด 

 
 

5.1  มีระบบและกลไกเพื่อ

ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ

ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้

ประโยชน์   

5.2 มีงานวิจัยที่ได้รับการ

จดอนุสิทธิบตัร 1 ชิ้นงาน 

ของ ผศ.สาธร  ชลชาติ

ภิญโญ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

 

 

4(4.2)5.1 ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ว่าด้วยกองทนุวิจยั

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร  

4(4.2)5.2 งานวิจัยทีไ่ด้รบั

การจดอนุสิทธิบตัร 1 

ช้ินงาน ของ ผศ.สาธร  

ชลชาติภิญโญ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4(4.2)5.3 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทนุวิจยั 

4(4.2)5.4 อ้างอิงจากกรม

ทรพัย์สินทางปญัญา เรื่อง 

ข้ันตอนการขอรับสิทธิบตัร/

อนุสิทธิบัตร  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

4 4 4 4 4 
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. การสร้างองค์ความรู้โดยการสังเคราะห์

งานวิจัย 

2. การนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์  

 

1. จัดทําแผนการสังเคราะห์งานวิจัยและนําสู่การ

ปฏิบัติ 

2. ปรับปรุงแนวทางการนํางานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

 1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000  บาท ต่อคน 

 2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท ต่อคน 

 3.  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท ต่อคน 

 
เกณฑ์การประเมิน :   
 จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

จํานวนเงินสนบัสนนุ

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 = 60,000  บาทข้ึนไป

ต่อคน 

 

 
 

   1. ในปกีารศึกษา 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มีการจัดสรรงบประมาณ

ด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ โดยมีสถาบนัวิจัย

และพัฒนาเปน็ตัวกลางใน

การดําเนินงานสนบัสนนุ

ให้กับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

4(4.3)1.1 

งบประมาณสนับสนุน

ทุนวิจยัภายใน 

ประจําปงีบประมาณ 

2555 

4(4.3)1.2 สรุปข้อมูล 

ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย (สาย

วิชาการ) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

โดยมีจํานวนเงินสนบัสนนุ

จากภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร จํานวน 
19,350,000 บาท คือ  

  1.1 กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จํานวนเงิน 10,000,000 

บาท 

  1.2 งบประมาณแผ่นดิน 

(อุดหนุนงานวิจัย) จํานวน 

4,900,000 บาท 

  1.3 งบประมาณสนบัสนนุ

งานวิจัยตามนโยบาย จํานวน

เงิน 3,000,000 บาท  

  1.4 ทุนวิจัยตามแนว

พระราชดําริฯ จํานวน 

450,000 บาท 

  1.5 ทนุวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน จํานวน 

1,000,000 บาท  

  2. จํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจําไม่นบั

จํานวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร มีจํานวนทั้งสิ้น 405 คน  

   3. จํานวนเงินสนบัสนนุ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอก 

แบ่งเปน็ 2 กลุ่ม คือ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร จําแนกตาม

คณะ/วิทยาลัย 

4(4.3)1.3  สรปุการ

จัดสรรงบประมาณ

ทุนวิจยัให้กบัอาจารย์

และนักวิจัยจาก

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

4(4.3)1.4 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครรายชื่อผู้ได้

ทุนสนับสนุน  

4(4.3)1.5 สัญญาผู้ที่

ได้รบัทนุจาก

ภายนอก  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

  3.1 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นจํานวนเงิน 
4,984,000 บาท แยกเป็น
คณะดังนี้  
    3.1.1 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จํานวน

อาจารย์ 80 คน 

     -มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 23 โครงการ 

เป็นจํานวนเงิน 3,230,000 

บาท 

       3.1.2 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีจํานวน

อาจารย์ 59 คน 

  -มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 13 โครงการ 

เป็นจํานวนเงิน 1,754,000 

บาท 

   3.2 กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นจํานวน
เงิน 22,798,690  บาท 
แยกเป็นคณะ ดังนี้ 
   3.2.1 คณะวิทยาการ

จัดการ มีจํานวนอาจารย์ 72 

คน   

   -มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 18 โครงการ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

เป็นจํานวนเงิน 1,385,840 

บาท 

  -มีโครงการวิจัยภายนอก

สถาบัน จํานวน 3 โครงการ 

เป็นจํานวนเงิน  4,973,850 

บาท 

  3.2.2 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มีจํานวน

อาจารย์ 96 คน 

   - มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 9 โครงการ 

เป็นจํานวนเงิน 1,011,000 

บาท 

   - มีโครงการวิจัยภายนอก

สถาบัน จํานวน 5 โครงการ 

เป็นจํานวนเงิน 13,353,000 

บาท 

  3.2.3 วิทยาลัยการฝึกหัด

ครู มีจํานวนอาจารย์  44 คน  

   - มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 7 โครงการ 

เป็นจํานวนเงิน 1,640,000 

บาท  

  3.2.4 พุทธวิชชาลัย มี

จํานวนอาจารย์ 11 คน  

   - มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 1 โครงการ 

เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,000 

บาท 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

 3.2.5 โรงเรียนมัธยมสาธิต

ฯ มีจํานวนอาจารย์ 31 คน 

   - มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 1 โครงการ 

เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 20,000 

บาท 

  3.2.6 วิทยาลัยชัยบาดาล

พิพัฒน์ มีจํานวนอาจารย์ 

จํานวน 1 คน  

   - มีโครงการวิจัยภายใน

สถาบัน จํานวน 1 โครงการ 

เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท 

  3.2.7  มีโครงการวิจัย

ภายในสถาบนัสําหรบั

บุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน 1 โครงการ เปน็

จํานวนเงิน 350,000 บาท  

 
    27,782,690.00 = 78,704.50 
                     353 
                       78,704.50 x 5 =  5 คะแนน 
       60,000 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2555 ปี 2555 
4 78,105.40 5 

ร้อยละ ร้อยละ คะแนน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น  1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้มีนักวิจยัเพิ่มข้ึน  

  

 
ตัวบ่งชีพื้้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที ่5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์

นํ้าหนัก :  ร้อยละ  5 

เกณฑ์การให้  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5 ผลการดําเนินงาน 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร ่

ร้อยละ 10 24.75 7.0 3.53 บรรลุ
353.00

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 353.00   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI 

ผลงาน 25 6.25   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 15 7.50   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่

ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 8 6.00   
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ตัวบ่งชี้ที ่5 ผลการดําเนินงาน 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR(SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ

ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน 

subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่

ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 5 5.00   

 
เกณฑ์การประเมิน กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(Sclmago  Journal Rank : www.scimagoir.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3  หรือ 4 

(Q3  หรือ Q4)  ในปีล่าสุดใน Subject  category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(Sclmago  Journal Rank : www.scimagoir.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1  หรือ 2 

(Q1  หรือ Q2)  ในปีล่าสุดใน Subject  category ที่ตีพิมพ์  หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเชียน

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  จําแนกตามกลุ่มสาขา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมายปี 2555 ผลการดําเนินงานปี 2555 
3.51 คะแนน 3.53 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก :  ร้อยละ  5 
เกณฑ์การให้      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทกุกลุ่ม

สาขาวิชา 
วิธีการคํานวณ  
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที ่6 ผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 35.00 9.00 2.25 ไม่บรรลุ
353.00

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 1   

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง -   

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 4   

การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เร่ือง 30   

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

        X 100 

                   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
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สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมายปี 2555 ผลการดําเนินงานปี 2555

3.51 คะแนน 2.25 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก  :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากบั  5 คะแนน  ทุก

กลุ่มสาขาวิชา 

คําอธิบาย 
ผลงานวิชาการทีม่ีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์สังเคราะห ์

วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา และเปน็ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่7 ผลการดําเนินงาน 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 6 19.50 5.56 2.5 ไม่บรรลุ

353.00

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เร่ือง 3 0.75   

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ 

เร่ือง 0 0.00   

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม

เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศกึษากําหนด 

เร่ือง 25 18.75   

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ

หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน

ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง 0 0.00   
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       ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรั้บรองคุณภาพ

                                                                                     X 100 

         จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

วิธีการคํานวณ 

 

 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

สรุปผลการประเมิน  
เป้าหมายปี 2555 ผลการดําเนินงานปี 2555

3.51 คะแนน 2.5 คะแนน 
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องค์ประกอบที ่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั 

 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบั

การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีระบบและกลไก

การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม  

และดําเนินการตาม

ระบบทีก่ําหนด 

  1. มหาวิทยาลัย โดยคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีการให้บริการ

วิชาการตามโครงการ/

กิจกรรมวิชาการแก่สังคม

อย่างเปน็ระบบ โดยนํา

แผนกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตัิงานการ

ให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยมาปรับใช้ 

เพื่อให้สอดคล้องและเปน็

ระบบ เช่น  โครงการ

อบรมอาชีพ  ระยะส้ัน

สําหรับประชาชน(การ

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน)  เรื่องการประดิษฐ์

ดอกไม้เทียมจากดิน และ  

5(5.1)1.1 แผนกลยทุธ์

5(5.1)1.2  แผนปฏิบตัิการ 

(Action Plan) 

5(5.1)1.3  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานโครงการบริการ

วิชาการ การอบรมอาชีพ

ระยะส้ันสําหรับประชาชน 

5(5.1)1.4  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานโครงการบริการ

วิชาการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

5(5.1)1.5 คู่มือการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมของคณะ

มนษุยศาสตร์ฯ 

5(5.1)1.6  โครงการทีไ่ด้การ

จัดสรรงบประมาณให้

ดําเนินการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมของคณะ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

โครงการบริการผู้สูงวัยใส่

ใจสุขภาพ 

2.  มหาวิทยาลัยโดยคณะ

มนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้มีการ

กําหนดหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมโดยจัดทํา

เป็นคู่มือการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม 

3. มหาวิทยาลัยโดยคณะ

วิทยาการจัดการมีการวาง

แผนการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมภายใต้

ระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครว่าด้วยการ

ให้บริการด้านวิชาการและ

การวิจัยฯ  

  - จัดทํารายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม เพื่อ

เสนอของบประมาณ 

  - กําหนดผู้รับผิดชอบ

โ ค ร ง ก า ร /กิ จ ก ร ร ม 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

งานใน ส่วนของการขอ

อนุ มั ติ ดํ า เ นิ นก า รและ

ประเมินผลโครงการ 

วิทยาการจัดการ 

2.  มีการบูรณาการ

งานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับ

  มหาวิทยาลัยโดยคณะ

ต่างๆได้นําองค์ความรูที้่ได้

จากการบริการทาง

5(5.1)2.1 ประมวลการสอน

รายวิชาทีม่ีการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

การเรียนการสอน วิชาการมาประยุกต์ใช้กบั

การเรียนการสอน  

สังคมกบัการเรียนการสอน

3.  มีการบูรณาการ

งานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับ

การวิจัย 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่ได้จัดโครงการบริการ

วิชาการได้นําไปการบูรณา

การงานวิจัย เช่น  

- โครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม  

กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจ

สุขภาพ   

- โครงการการพัฒนา

ขนมไทยกึ่งสําเร็จรูปจาก

ข้าวมีสี 

- โครงการบริการ

วิชาการอบรมเรื่อง การ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น มา

บูรณาการกบัการวิจยัเรื่อง 

การพัฒนาทรพัยากร

มนษุย์ในพื้นทีภ่าคเหนือ

ตอนล่างของมหาวิทยาลัย

เอกชน จ.พิษณุโลก และ

งานวิจัยเรื่อง ชาวไทยภเูขา

กับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรท้องถิ่น และภมิู

ปัญญาท้องถิน่ : 

กรณีศึกษากลุ่ม         

ชาติพันธุ์ม้ง เป็นต้น 

 

5(5.1)3.1 โครงการบริการ

วิชาการแก่วังคม/กิจกรรมผู้

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

5(5.1)3.2  ประกาศทุน

สนับสนุนงบประมาณการ

วิจัย 1 สาขา 1 งานวิจัย 

5(5.1)3.3 โครงการค้นโจทย์

วิจัยจากการบริการวิชาการ

ในโครงการพระราชดําร ิ

5(5.1)3.4  รายงานวิจัยเรื่อง 

การบรูณาการภูมิปัญญา

ท้องถิน่กบัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการพัฒนาขนม

ไทยกึ่งสําเร็จรูปจากข้าวมีสี 

5(5.1)3.5 งานวิจัยเรื่อง  การ

พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ใน

พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างของ

มหาวิทยาลัยเอกชน  

จังหวัดพิษณโุลก 

5(5.1)3.6 งานวิจัยเรื่อง ชาว

ไทยภูเขากับการบริหาร

จัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 

และภูมิปัญญาท้องถิน่: 

กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 

5(5.1)3.7  งานวิจัยเรื่อง  

แนวทางการพัฒนารูปแบบ

เมืองน่าอยู่ของอําเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุร ี
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

4.  มีการประเมินผล

ความสําเร็จของ

การบรูณาการงาน

บริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและ

การวิจัย 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัย

มีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณา

การงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

เช่น 

 - โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น

(สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น)  

รายวิชาวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้และวิชาการ

บริหาร  ได้มีการวิเคราะห์

และประเมินผล

ความสําเร็จของโครงการ 

คือ นักศึกษาได้มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่อาจารย์

ประจําวิชามอบหมายให้

จัดทํารายงานกลุ่มใน

ลักษณะของการดําเนิน

ธุรกิจและต้องคํานึงถึง

ส่ิงแวดล้อมและสังคม

ทางด้านบวกและด้านลบ 

และจะต้องหาแนว

ทางแก้ไข ซ่ึงนักศึกษาลง

ไปทดลองและทําเปน็

รายงานส่งในรายวิชา

วิเคราะห์ความเปน็ไปได้

และการบริหารโครงการ  

5(5.1)4.1 โครงการบริการ

วิชาการยุวสถาปนิกบริการ

ชุมชนท้องถิน่ มคอ.วิชา

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิน่และ

วิชาการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 

5(5.1)4.2  โครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท้องถิน่

(สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น)  

มคอ.วิชาการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้และวิชาการ

บริหารงานโครงการ 

5(5.1)4.3  ผลการประเมิน

โครงการของสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ 

5(5.1)4.4 ผลการประเมิน

โครงการของสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

และนําความรู้จากการ

บริการวิชาการไป

ประยกุต์ใช้เกีย่วกับการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะป่าไม้ รวมถึง

การบริหารขยะในทิ้งถิ่น

เพื่อเป็นท้องถิน่ตัวอย่าง 

และได้งานวิจยัไปพัฒนา

ท้องถิน่อย่างยั่งยืน เป็นต้น 

5.  มีการนําผลการ

ประเมินไปปรบัปรุง

การบรูณาการงาน

บริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและ

การวิจัย 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่ได้รับโครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน ได้มีการ

นําผลการประเมินไป

ปรบัปรุงการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกบัการเรียนการ

สอนและการวิจัยในปี

ถัดไป เช่น 

โครงการบริการถ่ายทอด

ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง

การอนรุักษ์พันธกุรรม

ทุเรียนในจังหวัดนนทบรุ ี

5(5.1)5.1 มคอ. 

5(5.1)5.2  โครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม/กิจกรรม

การอนรุักษ์ทุเรียนนนท์ และ

มคอ.3 วิชาอนุกรมวิธาน 

และผลงานวิจัยเรื่องการ

ประยกุต์ใช้เครื่องหมายทาง

โมเลกุลในทุเรียนนนท์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
5 5 5 5 5 
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบนั 

 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือภาคเอกชน  หรือภาครัฐ  หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

 4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3  ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 

 5.  มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ด้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีการสํารวจความ

ต้องการของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน  หรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทํา

แผนการบริการทาง

วิชาการตามจุดเน้นของ

สถาบัน 

 1.1 มหาวิทยาลัยได้สํารวจ

ความต้องการของชุมชน  

เมื่อกําหนดนโยบาย

ยุทธศาสตร์  และทิศ

ทางการจัดทาํแบบการ

บริการทางวิชาการตาม

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร  พ.ศ.  2553 - 2257   

5.2(1.1) หลักฐาน

เอกสารสํารวจความ

ต้องการของของชุมชน  

5.2(1.2) แผน

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ป ี พ.ศ.  

2553 – 2557 

5.2(1.3) โครงการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

 เช่น  โครงการถ่ายเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  วิทยาลัยชัย

บาดาลพิพัฒน์  จังหวัด

ลพบุร ี

บริการวิชาการประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.  

2556 

2.  มีความร่วมมือด้าน

บริการทางวิชาการเพื่อ

การเรียนรูแ้ละ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือ

ภาคเอกชน  หรือภาครฐั  

หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 1. มหาวิทยาลัยมีความ

ร่วมมือด้านบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

เช่น คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้ติดต่อ

ประสานงานกับโรงเรียน

บ้านยายกะตา อําเภอชัย

บาดาล จังหวัดลพบุรี  เพื่อ

สร้างความร่วมมือด้าน

บริการทางวิชาการและได้

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน

วันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 

2555  

- คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ได้มีความ

ร่วมมือกับชุมชนโครงการ

ยุวสถาปนิกบริการชุมชน

ได้รบัความร่วมมือกบั

สํานักงานทรพัย์สิน ส่วน

พระมหากษตัริย์  ซ่ึง

สามารถช่วยแก้ปัญหา

ให้กับชุมชนซ่ึงได้รบัความ

5(5.2)2.1 หนงัสือเชิญ

ชวนเข้าร่วมโครงการฯ

และแบบตอบรับเข้าร่วม

โครงการ 

5(5.2)2.2  รายงานผล

โครงการยุวสถาปนิกบริ

การชุมชน 2556 

5(5.2)2.3 รายช่ือ

ผู้เข้าร่วมอบรมและ

ภาพถ่ายกิจกรรม(คณะ

วิทยาการจัดการ) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

เดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย  

- คณะวิทยาการจัดการ 

โดยสาขาวิชาการจัดการ

ทั่วไปได้ร่วมมือกับชุมชน 

จัดโครงการอบรมการผลิต 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฯ 

ให้แก่ชุมชนทุ่งสองห้องเขต

หลักส่ี เป็นต้น 

3.  มีการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบ

ของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสังคม 

 

 มีคณะผู้ดําเนินงาน

โครงการประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการต่อ

สังคมผู้เข้าร่วมอบรมหลัง

กระบวนการอบรมส้ินสุด

ลง เพื่อนําผลประเมิน

ดังกล่าวไปปรบัใช้ในการ

ทํากิจกรรมครั้งต่อไป 

5(5.2)3.1 ผลการ

ประเมินของผู้เข้าร่วม

อบรม 

4.  มีการนําผลการ

ประเมินในข้อ 3  ไป

พัฒนาระบบและกลไก

หรือกิจกรรมการ

ให้บริการทางวิชาการ 

 

 มีคณะผู้ดําเนินงานนําผล

การประเมินในข้อ 3  ไป

พัฒนาระบบและกลไกหรือ

กิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการในปีถดัไป เช่น 

 โครงการบริการยุวสถาป

นิก  บริการชุมชนเป็น

โครงการต่อเนื่อง  

กิจกรรมทีจ่ัดข้ึนในปี

การศึกษา 2554 และได้มี

การปรบัปรุงและพัฒนา

กระบวนการให้บริการ

วิชาการโดยนาํผลจากปี

5(5.2)4.1 โครงการคํา

ขอตั้งงบประมาณ

รายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.2556

5(5.2)4.2 รายงานผล

โครงการยุวสถาปนิกบริ

การชุมชน 2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

การศึกษา 2554 มาพัฒนา

ใหม่ในป ี2555 ซ่ึงได้ระบุ

ไว้ในแนวทางการปรบัปรุง

โครงการ และข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินเพื่อไป

ปรบัปรุงโครงการ  

5.  มีการพัฒนาความรู้

ที่ได้จากการให้บริการ

ทางวิชาการและ

ถ่ายทอดความรู้สู่

บุคลากรภายในสถาบนั

และเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

 มหาวิทยาลัยโดยคณะได้มี

การประชาสัมพันธ์ให้ทุก

คนทราบอีกทั้งเผยแพร่ให้

สาธารณชนรบัทราบจาก

ส่ือด้วยกันเช่น Website 

คณะ  หนงัสือพิมพ์  

โทรทศัน์ช่อง 11 

5(5.2)5.1  สรุปข่าว

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

5 5 5 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

 กระบวนการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีจุดเด่นใน

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กบัครู  และ

นักเรียนในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์  โดย

ทุกปมีีการจัดทดสอบพื้นฐานความรู้ให้กบั

นักเรียนเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายที่ต้องพัฒนา

ต่อไปเปน็ที่สนใจของผู้ปกครองในระดับประเทศ 

มีโครงการพัฒนาการให้ความรู้กระบวนการ

เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ให้เปน็ระบบเข้มข้น  และมัน่ใจในการ

ขยายผลสามารถเป็นผู้นําการจัดโครงการบริการ

วิชาการในระดับชุมชนท้องถิ่น  และระดับประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. มีคณะกรรมการดําเนินงานการ

ให้บริการวิชาการรวมทั้งระบบประกันคุณภาพ 

2. มีงานวิจัยให้สอดรับกบัการให้บริการที่

นําไปใช้ประโยชน์ต่อบุคลากรทั้งภายนอกและ

ภายใน 

 

1. ทําแผนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการ

ให้กับวิทยากร  ครู  และนกัเรียน  ให้ครบ

กระบวนการ  PDCA  ของศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยกุต ์

2. แบ่งกลุ่มคณะทํางานให้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

ให้ครบกระบวนการและมีผู้รับผิดชอบรายงานเปน็

เอกสารและสือ่เชิงประจักษ์รายงานคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชีพื้้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที ่8     การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์

นํ้าหนัก  :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ  5 คะแนน  

ผลการดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที ่8 ผลการดําเนินงาน 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อย

ละ 

30 15.00 55.56 5.00 บรรลุ
27.00   

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 10   
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ตัวบ่งชี้ที ่8 ผลการดําเนินงาน 
- ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 3   

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง 2

  

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 27

  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

ร้อยละ 30 55.56 5.00 ร้อยละ 30

 
ตัวบ่งชี้ที ่9   การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ  5 

เกณฑ์กาประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการ

พิจารณา 
ผลดําเนินการ หลักฐาน

 1 มีการดําเนินงาน

ตามวงจร

คุณภาพ  (PDCA)  

โดย การมีส่วน

ร่วมของชุมชน

หรือองค์กร 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายการดําเนินงาน

ด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่ชัดเจน  โดย

กําหนดระบบและกลไกให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  มีการจัดทําแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจําป ีและมีการ

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนและ

9(1.1) (สมศ.)   แผน

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร  พ.ศ.  2553 

– 2557 

9(1.2) (สมศ.)  

โครงการบริการ
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มี ข้อ ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินการ หลักฐาน

โครงการ รวมทั้งมีงบประมาณสนบัสนนุในการ

ดําเนินงาน มีแผนการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรระยะส้ัน) จากนัน้

ได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม

ตามแผน และนําผลการประเมิน ไปพัฒนา

ปรบัปรุงการจัดกิจกรรมปีถัดไป 

วิชาการ  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ.  

2553 – 2555 

  - รายละเอียด

โครงการที่ส่งเสริม

ความเข้มแข็งของ

ชุมชนหรือองค์กร  

 - รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

แปรรปูผลิตภัณฑ์

อาหาร (หลักสูตรระยะ

ส้ัน) 

 

 2 บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนไม่ต่าํ

กว่าร้อยละ  80 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรระยะส้ัน)กําหนด

เป้าหมายไว้ร้อยละ 80 ผลการดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมายร้อยละ 92  

9(2.1)(สมศ.) สรุป

รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

 3 ชุมชนหรือองค์กร

มีผู้นําหรือสมาชิก

ที่มีการเรียนรู้และ

ดําเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

 มีโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารทีจ่ัดขึ้นต่อเนื่อง 

 

9(3.1) (สมศ.)   

โครงการโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

แปรรปูผลิตภัณฑ์

อาหารที่จัดขึ้นต่อเนื่อง 

 9(3.2) (สมศ.)   

รายงานโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการแปรรปู

ผลิตภัณฑ์อาหารทีจ่ัด

ข้ึนต่อเนื่อง 

 4 ชุมชนหรือองค์กร

สร้างกลไกทีมี่

ผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหาร (หลักสูตรระยะส้ัน) ช่วยให้

9(4.1) (สมศ.)  

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
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มี ข้อ ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินการ หลักฐาน

การพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน  โดยคงอัต

ลักษณ์และ

วัฒนธรรมของ

ชุมชนหรือองค์กร 

ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอย่างได้

 

การแปรรปูอาหารที่

วางจําหน่าย  

 5 มีผลกระทบทีเ่กิด

ประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อสังคม  

หรือชุมชน/

องค์กรมีความ

เข้มแข็ง 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการลงพื้นทีต่ิดตามผล

การอบรม  พบว่าจากการอบรมสร้าง

ผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อชุมชน 

9(5.1) (สมศ.) หนงัสือ

ตอบรบัการอบรม 

 

 

 
การประเมินตนเอง

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

( , ) 

เป้าหมายปถัีดไป

5 ข้อ 5.00 5.00 5  ข้อ
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องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานบุาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบรูณาการงานด้านทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรบัในระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มีระบบและกลไกการ

ทํานบุํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมและ

ดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

 มหาวิทยาลัยมีการกําหนด

แผนการดําเนินงาน และ

แต่งตั้งคณะกรรมการใน

การทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

หน่วยงานหลักในการ

รับผิดชอบในการทํานบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมที่

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ร่วมกับ

ผู้บริหารและบุคลากร กอง

6(6.1)1.1 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะ กรรมการดําเนิน  

งานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการนกัศึกษา 

6(6.1)1.2 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะ กรรมการดําเนิน 

งานสํานกัศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6(6.1)1.3 แผน      

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

6(6.1)1.4 แผน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

พัฒนานักศึกษา และคณะ

ทุกคณะ โดยมีแผนการ

ปฏิบัติงานดังน้ี 

1.ศึกษาปัญหาด้านสังคม

และวัฒนธรรม 

2.ศึกษาแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรม 

3.วิเคราะห์และกําหนด

ยุทธศาสตร์ 

4.กําหนดกิจกรรมและ

โครงการการทํานบุํารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.ทําการประชาสัมพันธ์ 

6.จัดกิจกรรมและโครงการ

การทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

7. ประเมินผลการ

ดําเนินงาน ปญัหาและ

อุปสรรค 

8.เผยแพร่องค์ความรู้สู่

สังคมเพ่ือเป็นแนวทางใน

การทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  มีการบูรณาการงาน

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนและ

ส่งเสริมกิจกรรมการบูรณา

การงานด้านทํานบุํารงุ

ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรม

การเรียนการสอน เช่น  

1.กิจกรรมทําบุญตกับาตร  

6(6.1)2.1 รายงานผล

และภาพโครงการ/

กิจกรรม  

 

6(6.1)2.2 ประมวลการ

สอนรายวิชาวิถีไทย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

2.กิจกรรมมหกรรม

ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

การเรียนการสอนวิชาวิถี

ไทยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถี

ชีวิตความ เปน็ไทย รู้จกั

ความสามัคคี ความกตัญญู 

และซึมซับการดํารงชีวิต

ตามวิถีชาวพุทธ สร้างความ

เข้มแข็งและมัน่คงทางด้าน

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.การบรูณาการงานด้าน

ทํานบุํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมกับกิจกรรม

นักศึกษาสํานกัฯจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม 

จริยธรรมให้กบันกัศึกษา

ใหม่โดย จัดร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังให้

นักศึกษารู้จกัความสามัคคี

ความกตัญญู และซึมซับ

ทางด้านศาสนาและ

วัฒนธรรมต่างๆ นํามาเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิตนกบั

การศึกษาในระดับสูง 

 

 

3.  มีการเผยแพร่

กิจกรรมหรือการบริการ

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 ในการดําเนินงานด้านการ

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม

นั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

มากที่สุด สํานักศิลปะและ

6(6.1)3.1 สรุปผล

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการแสดงโขน 

การแสดงหุ่นละครเล็ก 

กิจกรรมประเพณีวัน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

วัฒนธรรมมีการเผยแพร่

กิจกรรมและการให้บริการ

ด้านทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างเปน็

รูปธรรม เช่น  

1.มีพิพิธภณัฑ์การฝึกหัดครู

ไทย          

2.มีพิพิธภัณฑ์การศึกษา 

ศาสนา พระมหากษตัริย์   

3.จัดแสดงนิทรรศการให้

ความรู้เกี่ยวกบัหัวโขน 

4.การบริการแลกเปลีย่น

ศิลปวัฒนธรรม

ภายในประเทศและนอก

ประเทศ เช่น  

- มหาวิทยาลัยอูดายานา 

เกาะบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย  

- กรงุโซล ประเทศเกาหลี

ใต้  

ในการบริการงาน

ศิลปวัฒนธรรม สํานกัฯ ใช้

อาคารเรือนไทยจัดกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น  

1.การฝึกอบรมและการ

แสดงโขนพระนคร  

2.การแสดงหุ่นละครเล็ก  

3.กิจกรรมประเพณีวัน

สงกรานต์ 

4.การฝึกอบรมงานดอกไม้

สงกรานต์         

6(6.1)3.2 ภาพถ่าย

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัด

ครูไทย พิพิธภัณฑ์

การศึกษา ศาสนา 

พระมหากษตัริย์ 

6(6.1)3.3 จัดแสดง

นิทรรศการให้ความรู้

เกี่ยวกบัหัวโขน 

6(6.1)3.4 การบริการ

แลกเปล่ียนศิลป 

วัฒนธรรมภายใน 

ประเทศและนอก

ประเทศ  

6(6.1)3.5 การ

ฝึกอบรมและการแสดง

โขนพระนคร  

6(6.1)3.6 การแสดง

หุ่นละครเล็ก  

6(6.1)3.7 กิจกรรม

ประเพณีวันสงกรานต์ 

6(6.1)3.8 การ

ฝึกอบรมงานดอกไม้

ใบตอง 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ใบตอง

5.จัดเล้ียงต้อนรับคณะ

ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอก

อย่างต่อเนื่อง เปน็ต้น  

4.  มีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูร

ณาการงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

 

 มหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินผลความสําเร็จของ

การ บูรณาการงานด้าน

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการ

สอนโดยประเมินผลจาก

การเรียนการสอนวิชาวิถี

ไทยที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผลความสําเร็จของ

การบรูณาการงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศึกษา จากการ

ประชุมผู้รบัผิดชอบรายวิชา

การศึกษาทั่วไปแบ่งตาม

รายวิชาต่างๆ 

6(6.1)4.1 รายงานผล

การเรียนการสอนวิชา

วิถีไทย 

 

 

5.  มีการนําผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงการ 

บูรณาการงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ได้นํา ผลการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน

รายวิชาทีเ่กี่ยวข้องกับการ

จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

มาวิเคราะห์และนําไป

ปรบัปรุงการดําเนินงานด้าน

การบรูณาการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6(6.1)5.1 ผลการ

ประเมินรายวิชา/การ

จัดกิจกรรม 

6(6.1)5.2 รายงานการ

ประชุมผลการประเมิน

และปรบัปรุงรายวิชา

การศึกษาทั่วไป 

6(6.1)5.3 แผนการ

ปรบัปรุงการทํา
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

กับการเรียนการสอนเช่น 

วิชาวิถีไทย   โดยมีการ

ประชุมและปรับปรงุดังนี้ 

1.คณะกรรมการบริหาร

รายวิชา GE  ศึกษาและ

วิเคราะห์ผลการเรียน

รายวิชา GE ในภาพรวม 

2.จัดการประชุมรายวิชา

การศึกษาทั่วไป 

3.แบ่งกลุ่มปรบัปรุงพัฒนา

เนื้อหากิจกรรมการเรียน

การสอนและการ

ประเมินผล 

4.พัฒนาปรบัปรุงเอกสาร

ประกอบการสอนและการ

ประเมินผล(ข้อสอบ) 

5.จัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผลตาม

แผนพัฒนา 

   ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา เช่น 

กิจกรรมทําบญุตักบาตร 

ปรบัปรุงโดยให้นักศึกษา

สาขาอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวัน

เรียนและทํากิจกรรม

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

โดยไม่จําเป็นต้องเปน็

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เท่านั้น 

โครงการ/กิจกรรม
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

6.  มีการกําหนดหรือ

สร้างมาตรฐานคุณภาพ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมและมีผลงาน

เป็นที่ยอมรบัใน

ระดับชาติ 

 

 มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานกั

ศิลปะและวัฒนธรรม   มี

การจัดทําผลงานสร้างสรรค์ 

1 ช้ิน คือ  “CD เสนาะเสียง

สําเนียงปี่”      ซ่ึงประพันธ์

เนื้อร้องและทาํนองดนตรี

ประกอบการแสดงฉุยฉาย    

เพลงปี ่ข้ึนมาใหม่โดยนาง

มัณฑนา อยูย่ัง่ยืนและ

ผู้เช่ียวชาญจากกรมศิลปกร

และบรรเลงดนตรีไทย

ประกอบเพลงโดยนักศึกษา

สาขาดนตรีไทย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร   และเชิญอาจารย์ทีมี่

ความเชี่ยวชาญและเป็นที่

ยอมรบัจากสังคม เช่น 

อาจารย์มัณฑนา อยูย่ั่งยืน 

ผู้เช่ียวชาญด้านการขับร้อง

และดนตรีไทย เปน็

ผู้ประพันธ์เพลง 

โดยจัดการวิพากษ์จาก

ผู้เช่ียวชาญกรมศิลปากร

และหน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนอ่ืนๆที่มี

ความสามารถทางด้านคน

ตรีไทยกําหนดบทเพลงและ

ผู้บรรเลงที่เปน็ทีรู่้จักและ

ได้รบัการยอมรบัด้านการ

เป่าปี่มาบนัทึกเสียงเพ่ือให้

6(6.1)6.1  CD เสนาะ

เสียงสําเนียงปี่ 

6(6.1)6.2 เกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติ

เครื่องดนตรีไทย 

6(6.1)6.3 ประวัติ         

ผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรี

ไทยและผู้เชียวชาญ    

ด้านนาฏศิลป์ 

6(6.1)6.4 ซีดีเพลง

บรรเลงช่ือชุดเด่ียว

เพลงไทยเฉลิมพระ

เกียรติ  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

เยาวชนสามารถนําไปเปน็

แบบอย่างการบรรเลงดนตรี

ไทยที่ถกูต้อง 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

6 6 6 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ข้อ 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน็

หน่วยงานที่สนับสนุนการจดักิจกรรมด้านการ

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

1. มีการส่งเสริมและผลักดันให้กิจกรรมด้านการ

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอย่างย่ังยืนและ

เผยแพร่ไปสู่สากล 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมควรพัฒนาองค์

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน 

1. ควรสนบัสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์

ความรู้มากยิง่ข้ึน 
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ตัวบ่งชีพื้้นฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

นํ้าหนัก  :  ร้อยละ  5  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงาน

ตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA)  

 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย

การดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่

ชัดเจน  ดังน้ี 

1. การวางแผน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ

กําหนดนโยบาย ระบบและกลไก

การดําเนินงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยกําหนดแผนปฏิบัติ

งานประจําป ีตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนและโครงการ และมีการ

มอบหมายผู้รบัผิดชอบการ

ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

2. การดําเนินงาน 

             สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมมีการจัดโครงการ/

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน     

มีงบประมาณสนับสนุนในการ

ดําเนินงาน  

3. การประเมินผล  

10.1(1.1)(สมศ.)แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

10.1(1.2) (สมศ.) แผน

ยุทธศาสตร์สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

10.1(1.3)(สมศ.)คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ

นักศึกษา 

10.1(1.4)(สมศ.) คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

10.1(1.5)(สมศ.) แผนปฏิบติั

งานประจําป ี

10.1(1.6)(สมศ.) 

ประเมินผลความสําเร็จ

ตามแผนปฏิบัติงาน 

10.1(1.7)(สมศ.) 

แผนพัฒนาและปรับปรุง
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมี

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

และมีการประเมินผลความสําเร็จ

ตามแผนปฏิบัติงาน 

4. แผนพัฒนาและปรับปรุง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ

นํามาทําแผนพัฒนาและปรับปรงุการ

ดําเนินงานในปีถัดไป 

การดําเนินงาน 

 2 บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนไม่ต่าํกว่า

ร้อยละ 80 

 

ในปีงบประมาณ 2555 สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มีแผนในการจัด

กิจกรรม จํานวน 7 โครงการ 22  

กิจกรรม และดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมตามแผนดําเนินการ ผลการ

ประเมินการจดักิจกรรม บรรลุ

เป้าหมายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 

100 

10.2(2.1)(สมศ.) แผน

งบประมาณสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

10.2(2.2)(สมศ.) รายงาน

ผลการปฏิบตัิงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร  

 3 มีการดําเนนิงาน

สม่ําเสมออย่าง

ต่อเนื่อง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัด

โครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมมาสม่ําเสมอและ

ต่อเนื่อง คือ  

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาใหม่ ณ วัดชีป่าสิตาราม 

อําเภอเมือง จังหวัดลพบรุ ีเปน็

ประจําทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-

2556 

2.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

หล่อเทียนพรรษา เปน็ประจําทุกป ี

3.ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่งใน

10.3(3.1)(สมศ.) สรุป

โครงการ/กิจกรรม 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกฎุราชกุมาร เป็นประจําทกุปี

4.ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน

วโรกาสวัน  เฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เป็นประจําทุกป ี

5. โครงการปฏิบตัิธรรมเฉลิมพระ

เกียรติถวายเป็นพระราชกศุลแด่

พระบาทสมเด็จ           พระ

เจ้าอยู่หัวเป็นประจําทุกป ี

6. กิจกรรมประเพณีวนัลอยกระทง 

เป็นประจําทกุป ี

7. จัดพิธีถวายพระพรชยัมงคลเนื่อง

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช  

เป็นประจําทกุป ี

8. กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระ

เกียรติ เป็นประจําทกุป ีตั้งแต่ป ีพ.ศ.

2545-2555 

9.การแสดงแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ไทย งานสายใยรกัแห่งครอบครัว ณ 

อิมแพคอารีน่า   เมืองทองธานี เปน็

ประจําทุกป ีตั้งแต่ป ีพ.ศ.2554-

2555 

10.กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เปน็ประจําทุกป ีตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2545-2555 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

11.จัดประเพณีวันสงกรานต์ เป็น

ประจําทุกป ีตั้งแต่ป ีพ.ศ.2549-

2555 

12.กิจกรรมทาํบุญตักบาตรทุกวัน 

13.กิจกรรมสืบทอดวิทยาการโขน

เพื่อการอนรุกัษ์ เปน็ประจาํทุกป ี

ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2550-2555 

 4 มีผลกระทบทีเ่กิด

ประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อ

สังคม 

 

 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริม สนบัสนุน อนุรกัษ์ ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องทกุป ี 

เช่น  

1.โครงการปฏิบตัิธรรมถวายเปน็พระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมจัดทําเปน็ประจําทุกป ีโดย

มีบุคลากรท้ังภายในและภายนอกเข้า

ร่วมกิจกรรม และชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าวด้วย  

2.กิจกรรมสืบทอดวิทยาการโขนเพื่อ

การอนรุักษ์ เป็นการสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป 

และโครงการสร้างเครือข่ายให้ชุมชน

กิจกรรมอบรมให้ความรู ้"การแสดง

หุ่นละครเล็ก"เป็นการสร้างเครือข่าย

และนําภูมิปญัญาชาวบ้านถ่ายทอด

ให้กับนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปที่

สนใจเข้าร่วมอบรม ฯลฯ   

10.4(4.1)(สมศ.) โครงการ

ปฏิบัติธรรมถวายเปน็พระ

ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

1.4(4.2)(สมศ.) กิจกรรม

สืบทอดวิทยาการโขน-หุ่น

ละครเล็กเพ่ือการอนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย  
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1.ประโยชน์ทางตรงคือ ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้สามารถในการเล่นโขนและ

การแสดงหุ่นละครเล็ก 

2.ประโยชน์ทีผู้่เข้าอบรมได้รับคือการ

รับรู้คุณค่าและเกิดความสํานึกรัก

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 5 ได้รบัการยกย่อง

ระดับชาต ิ

และ/หรือ

นานาชาติ 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม

สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยโดยให้

นักศึกษาที่มีความสามารถในด้าน

ต่างๆ เข้าร่วมการประกวดในงาน

ต่างๆและได้รางวัลระดับชาติ 

 

 

10.5(5.1)(สมศ.)  ถ้วย

รางวัลพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี ระดับ

ประชาชนท่ัวไป ประเภท

บรรเลงเพลงเดี่ยวฆ้องวง

ใหญ่  

10.5(5.2)(สมศ.) ถ้วย

รางวัลพระราชทานสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี ระดับ

ประชาชนท่ัวไป ประเภทวง

ปี่พาทย์เสภาคู่ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

5 5 5.00 5
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ตัวบ่งชี้ที ่11 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

นํ้าหนัก  :   ร้อยละ  5 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน

ที่ก่อให้เกิด

วัฒนธรรม 

ที่ดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี

วิสัยทัศน์ในการบรูณาการการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อขับเคล่ือน

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีส่วน

ร่วมและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีตั้งแต่

ระดับสภามหา วิทยาลัยที่ได้มีนโยบาย

และเห็นชอบในยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์และกลยุทธ ์ ตลอดจน

แผนงาน  โครงการและกิจกรรมที่

เกี่ยวกบัศิลปะและวัฒนธรรม  

คณาจารย์ นกัศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการตามนโยบาย  แผนงาน  

โครงการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดเปน็

มหาวิทยาลัยที่มีภมูิสถาปตัย์ที่สวยงาม

เช่น  หอพระกลางน้ําซึ่งเปน็จุดเด่นทีมี่

พระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ

11(1.1) (สมศ.)   แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

11(1.2) (สมศ.)   แผนปฏิบติั
ราชการมหาวิทยาลัยราชภฏั  

พระนคร 

11(1.3) (สมศ.)   

ภาพประกอบเกี่ยวกบัการมี

ส่วนร่วมในการดําเนินการใน

โครงการ กิจกรรมในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรมของ

บุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 

11(1.4) (สมศ.)    ภาพหอ 

พระพุทธบารมีปกปฐพี เฉลิม

พระเกียรติ 

11(1.5)(สมศ.)    ภาพบริเวณ
สวนหย่อมของมหาวิทยาลัย 

11.1(6) (สมศ.)   เอกสารและ

ภาพประกอบแหล่งเรียนรู้ 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ฯ  เป็นพระพุทธชินราชจําลองประทับ

อยู่ในหอพระทรงจัตรุมุขทีส่ง่างามเป็น

ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนีย่วด้านจิตใจ

ของชาวมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครที่

ก่อให้เกิดกิจกรรมการทําบุญไหว้พระ  

ทั้งในชีวิตประจําวันและวันสําคัญต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย 

  2.  ระหว่างอาคารเรียนแต่ละหลังมี

ส่วนหย่อมให้นักศึกษาได้น่ังพักผ่อนใน

บรรยากาศทีร่่มรื่นเพื่อให้นกัศึกษาได้

สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

แลกเปล่ียนแนวคิดซ่ึงกนัและกัน  สร้าง

บรรยากาศของวัฒนธรรมการอยู่

ร่วมกนัอย่างพ่ีน้อง  ขณะเดินสวนกบั

คณาจารย์/นกัศึกษาและบคุลากรจะ

ไหว้แสดงความเคารพอาจารย์  

ผู้บริหาร หรือผู้มีอาวุโสกว่า 

  3. มหาวิทยาลัยมีส่ิงอันควรเคารพ

และยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นพลังศรทัธาของ

บุคลากรในการมีกิจกรรมร่วมกัน  ทํา

ให้สามารถสร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน

การอยู่ร่วมกนัของประชาคม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เช่น มี

ลานทําบุญตกับาตร  ณ อาคารสํานัก

ศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงมีกิจกรรมทุกเช้า

ก่อนเข้าช้ันเรียน  พระบรมราชานุสาว

รีย์  รัชกาลที่ 5  ซ่ึงจัดกิจกรรม

สักการะในโอกาสสําคัญ  และวัน

สําคัญคือ วันสถาปนาและวันปิย

พระนคร 

11(1.7) (สมศ.)   ภาพการ

เคารพอาจารย์ของนักศึกษา 

เคารพผู้บริหารของเจ้าหน้าที่ 

11(1.8) (สมศ.)    สรุปงาน

ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร

สถานทีจ่ากทกุหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 

2555 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาราช  มีศาลพระพิฆเนศซึ่งเปน็ที่

เคารพสักการะและรําลึกถึงอดีตของ

มหาวิทยาลัย  ที่เคยตั้งอยู่ ณ 

พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม  เปน็

ที่เคารพสักการะ ในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยจะมีการบวงสรวง พระ

พิฆเนศและมีบุคลากร นกัศึกษา

บุคคลภายนอกมาบูชาสักการะกันเปน็

ประจําวัน 

  นอกจากนี้ทกุปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครได้จดัเป็นสนามสอบธรรม

ศึกษาโดยมีคณาจารย์  บุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าสอบเป็น

จํานวนมาก   โดยเฉพาะในปีนี้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครเป็นแกนหลักในการจัดสอบ

ธรรมศึกษา  โดยตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อย

กว่า 84,000  คน  ซ่ึงประสบผลสําเร็จ

ด้วยดี  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีใน

การศึกษาเรียนรู้ธรรมะของคณาจารย์ 

นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 2 อาคารสถานที่ 

สะอาด และตกแต่ง

อย่างมีคุณค่าทาง

สุนทรีย์ 

 

 

 

 ในอดีตมหาวิทยาลัยมีอาคารเก่า 

ทรุดโทรมหลายอาคารทีไ่ด้รับมาจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มีการ

ปรบัปรุงให้มีสภาพสวยงามสอดคล้อง

กับธรรมชาติของสาขาวิชา  เช่น  

    1. อาคาร 5 และ 6 ปรบัปรุงเป็น

11(2.1) (สมศ.)   ภาพอาคารใน

อดีตของมหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบกับภาพอาคาร 

ต่าง ๆ ที่ปรับปรุงใหม่ใน

ปัจจบุัน 

11(2.2) (สมศ.)   ภาพอาคาร

บ้านพักอาจารย์มหาวิทยาลัย
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

อาคารสาขาวิชานิติศาสตร์                  

รัฐประศาสนศาสตร์  อาคาร ๑๙ 

ปรบัปรุงเปน็อาคารของสาขาวิชา ดนตรี

ไทย – ดนตรีสากล และนาฏศิลป์  ซ่ึง

อาคารดังกล่าวอยู่ติดกับหอประชุม

พิฆเนศวร  ทาํให้สะดวกต่อการ

เคล่ือนย้ายเครื่องดนตรีและนักแสดง  

เมื่อมีการจัดกิจกรรมในหอประชุม 

 2.  อาคารหอสมุดได้ปรับปรุงให้

เป็นศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ITDS) ซ่ึงบรรจุ

คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 450  เครื่อง 

บรกิารให้แก่นกัศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้

สําหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็

และปรบัปรุงอาคารส่วนต่อเติมซึ่งอยู่

ระหว่างอาคารดังกล่าวและอาคาร ๓ 

ให้เป็นสถานทีสื่บค้นอินเทอร์เนต็

ความเร็วสูงของคณาจารย์  และ

นกัศึกษา นอกจากนี้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ได้ติดตั้งระบบ Wireless Lan เพื่อ

อํานวยความสะดวกให้นักศึกษา

สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

ทุกทีไ่ม่ว่าจะนั่งพักผ่อนอยู่ในสวนหย่อม 

หรืออยู่ในอาคารเรียน 

 3.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะจัด

ให้มีอาคารทีจ่อดรถโดยเฉพาะ 9 ช้ัน 

โดยกู้ยืมงบประมาณจากเงินกู้ดอกเบี้ย

ต่ําเพ่ือการก่อสร้าง ขณะนี้กาํลังอยู่

ระหว่างการประสานดําเนินการกบัการ

ศรีนครินทรวิโรฒในอดีตก่อน

ปรบัปรุงเปรียบเทียบกับ

บริเวณที่กําลังทําทีจ่อดรถ

ใหม่ 

11(2.3) (สมศ.)   สภาพ

บริเวณที่ก่อสร้างอาคารฝึก

ประสบ การณ์วิชาชีพเชิง

บูรณาการเดิมกับที่ก่อสร้าง

เสร็จแล้ว 

11(2.4) (สมศ.)   ภาพโรง

อาหารเดิมเปรียบเทียบกบัโรง

อาหารใหม ่

11(2.5) (สมศ.)   ภาพบริเวณ

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์

เดิมและปจัจบุัน 

11(2.6) (สมศ.)    ภาพ

นักศึกษากําลังรณรงค์ทํา

ความสะอาดบรเิวณอาคาร

เรยีนและอาคารปฏิบตัิการ  

11(2.7) (สมศ.)  ภาพโรง

อาหารเก่าและโรงอาหารใหม่  

ห้องประชุมกิจจาทร  

ห้องเรียน ฯลฯ ของคณะ

มนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

11(2.8) (สมศ.)  ภาพวิทยาลัย

ชัยบาดาลพิพัฒน์ ทั้งภายใน

และภายนอก 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เคหะแห่งชาติในการก่อสร้างต่อไป

 4. ในส่วนของอาคารเรียน  

มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียน ห้องเรียน 

ห้องปฏิบตัิการ ฯลฯ ที่สะอาด มี

เครื่องปรบัอากาศทําให้เย็นสบายและ

หลีกเล่ียงส่ิงรบกวนจากภายนอก  ทํา

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอาคาร

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  

อาคารดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มี

โครงการร่วมมือกับเอกชนในการส่งเสริม

ให้นกัศึกษามีงานทํา  มีความรบัผิดชอบ  

ฝึกวินัยและการตรงต่อเวลา โดยเอกชน

ร่วมกบัมหาวิทยาลัยดําเนินธรุกิจที่

ก่อให้เกิดรายได้และเปดิโอกาสให้

นักศึกษาได้ทํางานไปด้วย เรียนไปด้วย

อีกทางหนึ่ง   

 5.  ในส่วนของโรงอาหาร แต่เดิมมี

สภาพไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยได้ปรบัปรุงโรงอาหารที่ช่ือ

พระนครเพลส  และโรงอาหาร

อเนกประสงค์ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  

ถูกหลักอนามยั  มีการประชุม

ผู้ประกอบการร้านค้าของมหาวิทยาลัย

ให้ปฏิบตัิและเข้มงวดด้านสุขาภิบาล

อาหารอยู่เปน็ประจํา 

 6.  การตั้งช่ือถนน  และซอยต่างๆ

ภายในมหาวิทยาลัยได้น้อมนําหลักธรรมะ

มาตั้งช่ือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการ

การศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  

โดยใช้ช่ือว่าถนนพลัง 5 ได้แก่ พลังศรัทธา 

พลังวิริยะ  พลังสติ  พลังสมาธิ  และพลัง

ปัญญา  รวมทั้งซอยที่ตั้งตามช่ือธรรมะ

หมวดต่างๆ เช่น ซอยเมตตา  กรุณา  

อุเบกขา   แม้แต่รถไฟฟ้าก็ยงัมีข้อความ 

“เส้นทางสายคุณธรรม”  ซ่ึงมีคุณค่าทาง

สุนทรียภาพความงามทางภาษา จรรโลง

จิตใจ และเกิดความเป็นมงคลแก่

มหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ซ่ึงตั้งอยูที่่

อําเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  มี

อาคารเรียนและที่พักที่สวยงามเหมาะ

เป็นแหล่งวิจัยและฝึกประสบการณ์ของ

นักศึกษา  ตลอดจนเปน็แหล่งบริการ

วิชาการแก่ชุมชนท้องถิน่  สอดคล้องกับ

พันธกิจตามมาตรา 7 และ 8  ของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั 

พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ปรบัแต่งและรักษา

ภูมิทศัน์ให้สวยงาม 

สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ และเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภมูิสถาปัตย์ที่

สวยงาม โดดเด่น  ผู้บริหารมี

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง  ในอดีตมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี

สภาพเป็นท้องนา  ต่อมามีการสร้างเปน็

ตึกแถว  และเมื่อระยะเวลาผ่านไป

ตึกแถวต่าง ๆ เหล่านั้นได้เก่าทรุดโทรม

11(3.1) (สมศ.)  ภาพภูมิ 

สถาปัตย์ที่สวยงามของ

มหาวิทยาลัย  

11(3.2) (สมศ.)   ภาพอาคาร

เรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 

ซ่ึงเป็นทีต่ั้งของพุทธวิชชาลัย

ทั้งภายในและภายนอก 

11(3.3) (สมศ.)   ภาพทิวทศัน์



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  156 

มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ลง ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยจึงได้ปรบัปรุง

ให้เปน็อาคารเรียนรวมและศนูย์

วัฒนธรรมซ่ึงปัจจุบนัสภามหาวิทยาลัย

ได้อนมุติัให้ใช้ชื่อว่า พทุธวิชชาลัย ทีมี่

รูปทรงเจดีย์ท่ีมีความโดดเด่นสวยงาม ทัง้

ภายในและภายนอก  อยู่บริเวณวงเวียนมมุ

วัดพระศรมีหาธาตุ สง่างามกลมกลืนกบั

สภาพแวดล้อมของวัดและเจดีย์ซ่ึงตั้งอยู ่

ณ บริเวณนั้น สอดรับกบัเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยในการ  บูรณาการ

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือ

ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิน่อย่างยัง่ยืน 

 2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี

การปรบัแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้

สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและ

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยในการ

ปรบัปรุงพ้ืนทีม่หาวิทยาลัยได้คํานึงถึง

ความสวยงามและการอนรุักษ์

สภาพแวดล้อมควบคู่ไปด้วย จึงได้มีการ

ใช้วัสดุเหลือใช้ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อ

ตกแต่งเปน็บริเวณทิวทัศน์  เช่น ภูเขา  

น้ําตก  รูปสัตว์ต่างๆ และมีที่นั่งทีร่่มรื่น

กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมซึ่งตกแต่ง

อย่างมีสุนทรยีะตามบรเิวณต่าง ๆ ทําให้

มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมี

สถานทีใ่ห้นักศึกษานั่งพักผ่อนหรือทํา

กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการรไีซเคิล 

(Recycle) วัสดุเหลือใช้ให้นาํกลับมาใช้

ประโยชน์ได้ อีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากน้ี

ที่ทําจากวัสดุรีไซเคิล

11(3.4) (สมศ.)    ภาพป้ายชี้

ทางทีม่ีสุนทรียภาพทางภาษา

11(3.5) (สมศ.)    ภาพ

บริษัทเอกชนกําลังทําความ

สะอาดอาคารของ

มหาวิทยาลัย 

11(3.6) (สมศ.)   ภาพ

บริษัทเอกชนกําลังจัดสวน

และดูแลความเรียบร้อยของ

สวนหย่อมภายใน

มหาวิทยาลัย 

11(3.7) (สมศ.)  ภาพถังขยะรี

ไซเคิล 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ยังใช้วัสดุดังกล่าว ในการทําป้ายช้ีทางที่มี

สุนทรียภาพทางภาษา  ปรากฏดังช่ือถนน 

ช่ือซอย  เปน็การจัดสภาพแวดล้อมทีบ่่ม

เพาะจิตสํานึกในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่นักศึกษา   

 3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี

นโยบาย Out source และมีการดําเนิน 

การโดยจ้างบริษทัเอกชนดูแลความ

สะอาดเรียบร้อยทั้งบริเวณอาคารเรียน 

และสวนหย่อมบริเวณต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  และมีการรณรงค์ให้

นักศึกษาช่วยกันรักษาความสะอาดของ

บริเวณอาคารสถานที่และสภาพ 

แวดล้อมโดยติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนตามจุดต่าง ๆ 

 แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร

จะมีนกัศึกษา อาจารย์และบุคลากร  

เปน็จาํนวนมากแต่มหาวิทยาลัยได้มีการ

รณรงค์ให้บุคลากรทุกฝ่ายของ

มหาวิทยาลัยทิ้งขยะให้เป็นที่  โดยมีถงั

ขยะบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยทั้งในอาคารและ

สวนหย่อม  โดยถังขยะของมหา 

วิทยาลัยจะมีการแยกประเภทขยะ       

เช่น ขยะสด ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล      

เป็นต้น 

 4 มีพื้นทีท่าง

วัฒนธรรมที่เอ้ือและ

ส่งเสริมต่อการจัด

  1. มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม

ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรมและ

จัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น  บริเวณ

11(4.1) (สมศ.)    ภาพการ

ทําบุญใส่บาตรทกุวันบริเวณ

หน้าอาคารปยิมหาราช 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรม และมีการ

จัดกิจกรรมอย่าง

สม่ําเสมอ 

 

อาคารปยิมหาราชมีการจัดกิจกรรม

ทําบุญใส่บาตรทกุเช้าเพ่ือให้นักศึกษาแต่

ละคณะ  ตลอดจนอาจารย์และบุคลากร

ได้ร่วมกันทําบญุตักบาตรทุกวัน 

  2. บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัย

มีเรือนไทยที่เป็นสถาปตัยกรรมไทยที่

โดดเด่น สวยงาม เพื่อเปน็แหล่งปฏิบัติ

และเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแก่

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปอย่าง

สม่ําเสมอและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยัง

เปน็ส่วนหน่ึงของศนูย์วัฒน ธรรมพระนคร 

Phranakhon Cultural Centre : PCC)  มี

วัตถปุระสงค์เพ่ือเปน็แหล่งสร้างงาน  

สร้างรายได้ให้แก่นกัศึกษาและสอดรบั

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการ

ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่ “มี

ปัญญา  พ่ึงตนเอง” ดังนั้นในการ

ออกแบบและก่อสร้างอาคารจึง

คํานึงถึงการจดักิจกรรมทางวัฒนธรรม

ด้วย 

   3. การดําเนินงานของศนูย์วัฒน 

ธรรมพระนครประกอบด้วยกิจกรรม

หลายกิจกรรมและกิจกรรมหนึง่ที่สําคัญ 

เช่น การนวดแผนไทย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครมีกาซะลองสปาเพื่อให้

นักศึกษาใช้เป็นแหล่งฝกึประสบการณ์

วิชาชีพด้วยการนวดแผนไทย มี

คณะกรรมการดําเนินงานและมี

กิจกรรมให้นกัศึกษาได้ทํางานและ

11(4.2) (สมศ.)    ภาพเรือน

ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

พระนครและข้อมูลการใช้

ประโยชน์  

11(4.3) (สมศ.) ภาพศูนย์

วัฒนธรรม  พระนครและ

กาซะลองสปาและข้อมูลการ

ใช้ประโยชน์ 

11(4.4) (สมศ.)    ภาพ

พิพิธภัณฑ์การฝกึหัดครูไทย  

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาและ

พิพิธภณัฑ์บญุถิน่  อัตถากร

และข้อมูลการใช้ประโยชน์ 

11(4.5) (สมศ.)    ภาพการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมและ

อเนกประสงค์และอาคารบ่มเพาะ

วิสาหกิจชุมชนซ่ึงอยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง 
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัติงานโดยมีค่าตอบแทนอย่าง

ต่อเนื่อง 

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เล็งเหน็ว่า การทีม่หาวิทยาลัยจะ

ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างดีนัน้  นักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากรของมหา 

วิทยาลัยต้องเข้าใจประวัติและความ

เป็นมาของตนเอง  จึงได้ให้ความสําคัญ

ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย  ซ่ึงตั้งอยู่ที่

ช้ัน 2 อาคาร 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มี

เรื่องราวทางการศึกษาและวัฒนธรรม

ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 

ตลอดจนชุมชนและผู้สนใจทั้งในและ

ต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และ

มีพิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการศึกษาและพิพิธภณัฑ์บุญถิน่  

อัตถากร  เปน็ต้น 

 นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2554-

2555  มหาวิทยาลัยยงัได้ก่อสร้าง

อาคารหอประชุมและอเนกประสงค์ 

และอาคารศนูย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน 

ซ่ึงจะเปน็อาคารที่สวยงามวิจิตร เพื่อ

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และหา

รายได้ให้แก่นกัศึกษาและมหาวิทยาลัย

โดยเมื่ออาคารแล้วเสร็จจะมีการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 5 ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรและ

จากผลการสํารวจระดับความพึงพอใจ

ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาใน
11(5.1) (สมศ.)    ผลการ

สํารวจความพึงพอใจของ
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มี ข้อ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาไม่ต่ํากว่า  

3.51  จากคะแนน   

เต็ม 5 

 

 

การดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ย 3.81  
จากคะแนนเต็ม 5 จัดว่าอยู่ในระดับ 

มาก 

บุคลากรของมหา วิทยาลัย

ต่ออาคารสถานทีใ่นมิติด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย( ,
) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ
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องค์ประกอบที ่ 7   การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 :  ภาวะผู้นําของสํานักและผู้บริหารทุกระดับของสํานัก
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.  สภาสถาบนัปฏิบตัิหน้าที่ตามทีก่ฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ทีก่ําหนดล่วงหน้า 

 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ   มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์  มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ  ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบนัไปยังบุคลากรในสถาบนั 

 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน   เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถปุระสงค์ของสถาบันเต็มตามศกัยภาพ 

 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผู้บริหารนําผลการประเมินไป

ปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  สภาสถาบันปฏิบัติ

ห น้า ที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดครบถ้วนและมี

การประเมินตนเองตาม

ห ลัก เ กณฑ์ ที่ กํ า หนด

ล่วงหน้า 

 1.1 สภามหาวิทยาลัยได้

ปฏิบัติหน้าทีค่รบถ้วนตามที่

กําหนดตามมาตรา 18 แห่ง 

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ซ่ึงมีผลการ

ดําเนินงาน ตามรายงานผล

การประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัย ในประเด็นที่ 1 

7 (7.1) 1.1 พ.ร.บ 

มหาวิทยาลัย     ราชภฏั 

พ.ศ. 2547 

7 (7.1) 1.2 รวมข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พระนคร ป ีพ.ศ. 2547-

2556 

7 (7.1) 1.3 รายงานการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.2 สภามหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินตนเอง โดย

พิจารณาหลกัเกณฑ์และ

ประเด็นการประเมินตนเอง

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัยและมี

การแจ้งให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยทราบว่าจะมี

การประเมินตนเองตามที่

หลักเกณฑ์ทีก่ําหนดไว้

ล่วงหน้าในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

5/2554 

ประชุมและมติสภา

มหาวิทยาลัย ป ีพ.ศ. 

2554-2555 

7 (7.1) 1.4 รวมคําส่ัง

สภามหาวิยาลัยราชภัฏ

พระนคร ประจําป ีพ.ศ. 

2555 

7 (7.1) 1.5 รายงานการ

ประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยประจําปี

การศึกษา 2555 

7 (7.1) 1.6 รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

วาระพิเศษเชิงนโยบาย 

ครั้งที ่5/2554  

7 (7.1) 1.7 หลักเกณฑ์

การประเมินตนเองของ

สภามหาวิทยาลัย 

ประจําปกีารศึกษา 

2555 

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  

กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ   มี

ความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ์   มีการ

นําข้อมูลสารสนเทศเปน็

ฐานในการปฏิบัตงิานและ

พัฒนาสถาบนั 

 สภามหาวิทยาลัยและ

ผู้บริหารมีส่วนร่วมกันใน

การกําหนดนโยบายและ

นําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดแจน 

โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2553-2557 โดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

โดยรบัฟังนโยบายจากสภา

มหาวิทยาลัย ความคิดเห็น

7 (7.2) 2.1 แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร  

7 (7.2) 2.2 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พระนคร ที่ 0376/2552 

หน้า 58-68 

7 (7.2) 2.3 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พระนคร ที่ 0783/2552 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

และข้อเสนอแนะขององค์กร

ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 คือ สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย สภา

คณาจารย์และข้าราชการ 

รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์

และบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  โดยมีการกําหนด

วิสัยทัศน์ ปรชัญา และ

ยุทธศาสตร์ จนถึงกลยทุธ

และโครงการที่นําไปสู่การ

ปฏิบัติ  

2.2 มีการกําหนดตัวบ่งช้ี

คุณภาพของงาน โดย

นําเสนอต่อผู้บริหาร ให้ตก

ลงใจรับทราบร่วมกัน 

2.3 จัดการประชุมร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์

และบุคลากร และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพือ่ทําความ

เข้าใจในนโยบายวิสัยทัศน์ 

และแผนกลยุทธ์ให้ทกุภาค

ส่วนทุกระดับทราบและมี

ความเข้าใจร่วมกัน 

2.4 จัดทําระบบฐานข้อมูล

ในการติดตามผลด้วยระบบ

สาร สนเทศ เพื่อรายงานผล

การดําเนินงานทกุไตรมาส 

หน้า 64-70 

7 (7.2) 2.4 รายนาม

กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และ

กรรมการติดตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 หน้า 98-102

7 (7.2) 2.5  มติการ

ประชุมสภา  

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

12/2556 หน้า 229-237 

7 (7.2) 2.6 รายงานการ

ประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบตัิราชการ

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

7 (7.2) 2.7 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ที่ 1013/2554 และ 

1014/2554 หน้า 39-51  

7 (7.2) 2.8 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ที่ 1209/2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

และนําข้อมูลมาใช้ในการ

ปรบัแผนกลยทุธ 

2.5 ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

โดยนําผลการวิจัยมา

สังเคราะห์นําไปสู่การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการของ

ผู้บริหารคณาจารย์และ

บุคลากร เรื่อง “การ

ทบทวนแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบตัิราชการสู่การ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

และนําผลการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ไปจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ

ยุทธศาสตร์ทีย่ังไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด 

3.  ผู้บริหารมีการกํากับ  

ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามที่

มอบหมาย  รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและ

ผลการดําเนินงานของ

สถาบันไปยังบุคลากรใน

สถาบัน 

 

 ผู้บริหารมีการกํากบัติดตาม

และประเมินผลการ

ดําเนินงานที่มอบหมาย 

ดังนี้ 

3.1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

(Action Plan) ประจําป ี

2555  โดยกาํหนดค่า

เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เพื่อเป็นตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

3.2 ให้ทุกหน่วยงานรายงาน

7 (7.3) 3.1 แผนปฏิบติั

งาน (Action Plan) 

ประจําป ี2555 

7 (7.3) 3.2 ค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบตัิงาน ประจําปี 

2553-2557 

7 (7.3) 3.3 รายงานผล

ปฏิบัติงาน ประจําป ี

2555 

7 (7.3) 3.4 รายงานผล
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ผลการปฏิบตัิงานประจําป ี

ผ่านระบบการติดตามและ

ประเมินผลของ

มหาวิทยาลัย 

3.3 มีการติดตามผลการ

ดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติ

งานและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหาร

เป็นรายไตรมาส เพื่อ

พิจารณาและรับ ทราบผล

การปฏิบตัิงานตามแผนของ

ทุกหน่วยงาน หาก

หน่วยงานใดมีผลการ

ดําเนินงานไม่เป็นไปตาม

แผนจะมีการเร่งรัดติดตาม 

โดยปฏิบตัิตามมติทีป่ระชมุ 

3.4 นําผลการปฏิบัติงาน

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ทั้งในรอบ 6 เดือน และส้ิน

ปีงบประมาณ เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงานตามค่า

เป้าหมายทีก่าํหนด 

3.5 นําผลการพิจารณา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัยไป

ปรบัปรุงแผน  กลยุทธและ

แผนปฏิบตัิงานประจําป ี

โดยส่ือสารผลการ

การปฏิบตัิงาน ประจําปี

รายไตรมาส 

7 (7.3) 3.5 รายงานการ

ประชุมสภาฯ ครั้งที ่

7/2555  วันศกุร์ที่ 8  

มิถุนายน  2555 

7 (7.3) 3.6 รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่8/2555  วันศุกร์ที่  

29  มิถนุายน  2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ดําเนินงานไปยังบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย เพื่อ

ทบทวนปรบัปรุงแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ต่อไป 

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้

บุคลากรในสถาบันมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ

ให้อํานาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความ

เหมาะสม 

 

 4.1 เพื่อให้การดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยดําเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพมีการ

ควบคุมที่ดี มหาวิทยาลัยได้

มีคําส่ังแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

ตามกระบวนทัศน์ในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครภายใต้

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร พ.ศ. 2547 และ

แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 

2553-2557 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 

และผู้อํานวยการสํานกั 

สถาบันมีหน้าที่ในการ

บริหารจัดการด้านต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการ

อํานวยการจัดการศึกษา 

7 (7.4) 4.1 กระบวนทศัน์

ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร ภายใต้

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร พ.ศ. 2547 และ

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร พ.ศ. 2553-2557  

7 (7.4) 4.2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ  ตามกระบวน

ทัศน์ในการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครภายใต้

พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 

7 (7.4) 4.3 คําส่ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร เรื่อง การ

มอบหมายให้รอง

อธิการบดีปฏิบัติราชการ

แทนอธิการบดี การมอบ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารและ

รองผู้อํานวยการสํานกั

ส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนที่รบัผิดชอบการจดั

การศึกษาในระดับปริญญา

โท ปริญญาเอก ผู้ปฏิบติั

หน้าทีต่ําแหน่งผู้อํานวยการ

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ์

3) คณะกรรมการโครงการ

บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และบริการวิชาการ 

ผู้อํานวยการโครงการ

บัณฑิตศึกษา และประธาน

สาขาวิชาต่าง ๆ   

4) คณะกรรมการ

อํานวยการฝ่ายวิจัย 

ประกอบด้วย รอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จากคณะต่าง ๆ 

5) คณะกรรมการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ

นักศึกษา ประกอบด้วย รอง

อธิการบดีฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ

นักศึกษา ผู้อํานวยการกอง

พัฒนานักศึกษาและ

อํานาจให้คณบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน/

สํานัก ส่ังการและปฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดี 

การมอบหมายให้ผู้ช่วย

อธิการบดีปฏิบัติราชการ

แทนอธิการบดี 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

บุคลากรที่เกีย่วข้องจาก

คณะและหน่วยงานต่าง ๆ   

6) คณะกรรมการ

อํานวยการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วย 

ผู้อํานวยการประกนั

คุณภาพการศึกษาและ

บุคลากรทีเกีย่วข้องจาก

คณะและหน่วยงานต่าง ๆ   

     การดําเนินงานในการ

บริหารด้วยกรรมการชุด

ต่าง ๆ  เหล่านี้มีการส่ือสาร 

2 ทาง  โดยมีการจัดประชุม

เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

เพื่อนํามติสู่การปฏิบัติ โดย

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีส่วน

ร่วมในการดําเนินงาน 

4.2 มหาวิทยาลัย

ดําเนินการในการกระจาย

อํานวยการบริหาร และการ

ตัดสินใจให้แก่รอง

อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหาร 

5.  ผู้บริหารถ่ายทอด

ความรู้และส่งเสริม

พัฒนาผู้ร่วมงาน   

เพื่อให้สามารถทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค์ของ

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการ

ถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน 

ดังนี้ 

5.1 จัดการประชุมเชิง

7 (7.5) 5.1 รายงานการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

“โครงการพัฒนา

ผู้บริหาร” (พบ. รุน่ 1) 

ระหว่าง วันที ่ 15-20  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

สถาบันเตม็ตามศักยภาพ 

 

ปฏิบัติการ “โครงการ

พัฒนาผู้บริหาร” พบ. รุน่ 1 

ระหว่างวันที ่15-20 

ตุลาคม พ.ศ. 2555  เพื่อ

พัฒนาผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยให้เข้าใจบริบท

ของมหาวิทยาลัยหลักและ

วิธีการบริหารการพัฒนา

ความรู้และทกัษะการ

บริหารและจดัการ โดยมี

การเสวนาและเปล่ียน

เรียนรู้จากวิทยากร คือ 

นายกสภามหาวิทยาลัย อุป

นายกสภาและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย รอง

อธิการบดี คณบดีเป็น

วิทยากร พร้อมทั้งเชิญ

วิทยากรผู้มีความรู้

เช่ียวชาญจากภายนอกมา

ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ 

5.2 มหาวิทยาลัยจัดทํา

โครงการส่งเสริมพัฒนา

ผู้ร่วมงานให้สามารถทํางาน

บรรลุวัตถปุระสงค์ของ

สถาบันได้เต็มศักยภาพ เช่น 

ส่งเสริมให้กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี จัดทาํ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน โดยจัดทําคู่มือ

ตุลาคม  2555

7 (7.5) 5.2 โครงการ

เพิ่มประสิทธิ  ภาพการ

ทํางาน โดยจดัทําคู่มือ

มาตรฐานการปฏิบัติ 

(30P)  

7 (7.5) 5.3 คู่มือการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ   
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

มาตรฐานการปฏิบัติ (SOP : 

Standard Operating 

Proceeded) เช่น คู่มือ

ข้ันตอนการยืมเงิน ข้ันตอน

การจัดซื้อจัดจ้าง ข้ันตอน

การรับส่งหนงัสือราชการ 

เป็นต้น  และจัดทําเปน็

เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่

หน่วยงานเพือ่เป็นแนวทาง

ปฏิบัติต่อไป 

6.  ผู้บริหารบริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

สถาบันและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 

 เพื่อให้การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์

ไปสู่ทิศทางทีก่ําหนดร่วมกนั

ระหว่างสภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน จึงมี

ผลการดําเนินงานที่คํานึงถึง

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 

6.1 ผู้บริหารยึดหลักธรร

มาภิบาล เปน็เครื่องมือใน

การบริหาร  โดยจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร เรื่อง หลัก    

ธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ผู้บริหาร บริหารงานโดย

คํานึงถึง และตระหนกัใน

หน้าทีร่บัผิดชอบตามหลัก

ประสิทธิภาพ หลัก

7 (7.6) 6.1 แผ่นพับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

7 (7.6) 6.2 ประกาศ

มหาวิทยาลัย ราชภฏั

พระนคร เรื่อง หลัก         

ธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ประกาศเมื่อ  6  

มกราคม  2554 

7 (7.6) 6.3 แผนปฏิบติั

การประจําป ี2555 ไตร

มาส 2 และไตรมาส 3 

7 (7.6) 6.4 รายงานผล

การปฏิบตัิงาน ประจําปี 

2555 

7 (7.6) 6.5 คู่มือ

ปฏิบัติการเรือ่งต่าง ๆ  

7 (7.6) 6.6 กรอบและ

การดําเนินงานในการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประสิทธิผล หลักการ

ตอบสนองและหลักความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ 

ตามพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิต

บัณฑิตวิจยั บริการวิชาการ 

ทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 

2) ผู้บริหารเน้นการ

บริหารงานทีใ่ช้หลักความ

โปร่งใส คือ มีกระบวนการ

ที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา 

ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ

สามารถเข้าส่งข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างเสรี 

สามารถตรวจสอบได้ทกุ

ข้ันตอน ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ 

เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับ

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง มีระบบ

การตรวจสอบภายในที่มี

การวางแผนประจําป ีโดยมี

การแจ้งผลการตรวจสอบ

แก่หน่วยงานรับตรวจ เพื่อ

แก้ไขข้อบกพร่อง มีการ

ตรวจสอบบญัชีจาก

หน่วยงานภายนอก คือ 

สํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.)  

พัฒนาหลักสูตร

7 (7.6) 6.7 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน  

7 (7.6) 6.8 คําส่ัง

มหาวิทยาลัย เรื่อง การ

มอบหมายให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 

7 (7.6) 6.9 รวมระเบียบ

ข้อบังคับและระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร พ.ศ. 2552-2556 

7 (7.6) 6.10 นโยบาย

สภามหาวิทยาลัยในการ

ปรบัสถานภาพของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

3) มีการบริหารงาน โดย

คํานึงถึงความมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

การจัดทําระเบียบข้อบงัคับ 

จะคํานึงถึงการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร โดย

มอบหมายให้สภา

คณาจารย์และข้าราชการ

จัดประชุมเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นแล้วนาํมาปรบัปรงุ

แก้ไขก่อนประกาศใช้ 

4) หลักธรรมาภิบาลที่

ผู้บริหารคํานึงถึงและถือ

เป็นความสําคัญมาก คือ 

หลักการกระจายอํานาจ มี

การมอบหมายให้ผู้บริหาร

ระดับต่าง ๆ  มีอํานาจ

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

ลดหล่ันตามลําดับเพ่ือให้

การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยดําเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยและเปน็ผลดี

กบัมหาวิทยาลัย  

5) การบริหารงานด้วยหลัก   

ธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติ

ธรรม มหาวิทยาลัยได้เสนอ

ปัญหาการบริหารงาน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

บุคคล ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

มีนโยบายให้ความสําคัญ

กับบุคลากรเป็นอันดับแรก 

สภามหาวิทยาลัยจีงออก

ข้อบังคับที่ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย กองทนุ

สวัสดิการพนกังาน

มหาวิทยาลัยและทุน

สวัสดิการพนกังาน

มหาวิทยาลัยเพื่อให้

สามารถบริหารงานได้ตาม

หลักนิติธรรม ถูกต้องตาม

วิธีการที่กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบและประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

6) สําหรับในด้านความ

เสมอภาคและฉันทามติ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คํานึงถึงความเปน็ธรรม

เสมอกันของพนักงาน

มหาวิทยาลัยจึงปรับ

สถานภาพของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ทั้งเงินรายได้

และเงินงบประมาณแผ่นดิน

ให้เท่าเทียมกนั โดย

ปรบัปรุงข้อบงัคับที่

เกี่ยวข้องและด้วยความเหน็

ที่ตรงกนัของทุกฝ่าย 

6.2 มีการดําเนินงาน โดย

เน้นคุณภาพทางวิชาการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่เปน็ที่

ต้องการของสังคม ด้วยการ

กําหนดข้ันตอนการพัฒนา

หลักสูตร ดําเนินงานให้

หลักสูตรทีเ่ปดิสอนได้รับ

การยอมรบัจาก สกอ. และ

สภาวิชาชีพ มีอาจารย์

ประจําหลักสูตร มีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ทีก่ําหนด 

รวมทั้งการสอนและการ

วัดผล เน้นการมีส่วนในการ

ดําเนินงานจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

6.3 มีการจัดทําประวัติของ

ผู้บริหารและเปิดเผยข้อมูล

แก่ประชาชน ผู้บริหาร

จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองและจัดทํารายงาน

สรุปผลการทาํงานเสนอต่อ

อธิการบดี ซ่ึงต้องได้รับการ

ประเมินจากคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบของ

มหาวิทยาลัย  

6.4 มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุม

ภายในและการบริหารความ

เส่ียง เพื่อการดําเนินการ

ด้านการควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียง ที่
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

สอดคล้องกับระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 

และ ข้อ 6 โดย

คณะกรรมการมีหน้าที่

รับผิดชอบด้านการควบคุม

ภายในและการบริหารความ

เส่ียงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

ติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาผลการประเมิน 

นําเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

และจัดส่งรายงานต่อ

คณะกรรมการควบคุม

ภายในระดับกระทรวงตาม

กําหนด 

6.5 มีการจัดทํารายงาน

สถานะทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย ณ วันที ่31 

มีนาคม 2555 และ 30 

กันยายน 2555  เสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยเป็น

ประจําทุกป ี

7.  สภาสถาบัน

ประเมินผลการ

บริหารงานของสถาบัน

 7.1 สภามหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินผลการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยและ

7 (7.7) 7.1 พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มาตรา 18 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

และผู้บริหารนําผลการ

ประเมินไปปรบัปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

 

ผู้บริหารตาม มาตรา 49 

ระบไุว้ในพระราชบัญญัญติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครว่าด้วยการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2549 และ ข้อบังคับ ฉบบัที่ 

2 พ.ศ. 2550 และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร ว่าด้วยการ

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานในตําแหน่ง

คณบดี หรือตาํแหน่ง

เทียบเท่า พ.ศ. 2549 โดย

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย อธิการบดี 

และคณบดีในการ

ตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการใช้จ่าย

งบประมาณการจัด

การศึกษาและการวิจยั 

7.2 คณะกรรมการได้

รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย

7 (7.7) 7.2 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย ราชภฏั

พระนคร ว่าด้วยการติด

ตาตรวจสอบและ

ประเมินผลงานใน

ตําแหน่งคณบดี หรือ

ตําแหน่งเทียบเท่า พ.ศ. 

2549 

7 (7.7) 7.3 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย  ราชภฏั

พระนคร ว่าด้วยการ

ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

และแก้ไขเพ่ิมเติม     

ฉบับที่ 2 

7 (7.7) 7.4 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย ราชภฏั

พระนคร ว่าด้วยการ

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานใน

ตําแหน่งคณบดี หรือ

ตําแหน่งเทียบเท่า ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2550 

7 (7.7) 7.5 คําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยที่ 

007/2555 แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

อธิการบดี และคณบดี 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 (1 ตุลาคม 2554 – 

30 กันยายน 2555) ต่อ

สภามหาวิยาลัยในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่5/2556 เมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2556 และสภา

มหาวิทยาลัยได้มี

ข้อเสนอแนะให้

มหาวิทยาลัยและคณะ โดย

อธิการบดี และคณบดี ร่วม

เป็นกรรมการจัดทํา

แผนการบริหารงานตาม

ข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบตัิการในปต่ีอไป 

7.3 ผู้บริหารนําผลการ

ประเมินจากสภา

มหาวิทยาลัยไปใช้ในการ

ปรบัปรุงการบริหารงาน

และรายงานผลการ

ดําเนินงานต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยในตําแหน่ง

อธิการบดีและคณบดี

หรือตําแหน่งเทียบเท่า 

7 (7.7) 7.6 รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

และมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

5/2556 เมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2556 

7 (7.7) 7.7 รายงานผล

การติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร ประจําป ีพ.ศ. 

2555 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

7 5 7 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรู้เช่ียวชาญ

และมีความเข้มแข็งในการกาํกับนโยบาย 

2. มหาวิยาลัยมีการพัฒนากฎระเบียบ เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการบริหารในทุกด้าน 

ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อการ

ผลิตบณัฑิตทีม่ีคุณภาพ โดยจัดอบรมให้ความรู้

ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ 

ความสามารถและจิตบริการเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝกึทักษะ

การทํางานแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

 
ตัวบ่งชี้ที ่7.2 :  มีการพัฒนาสถาบนัสู่องค์การเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 2.  กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบณัฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูที้่กําหนดในข้อ 1 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  

knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที้่กําหนดในข้อ 1  และเผยแพร่ไปสู่บคุลากร

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรูที้่กําหนดใน ข้อ 1  ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบคุคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจดัเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
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 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจบุนัหรือปีการศึกษาที่

ผ่านมาทีเ่ปน็ลายลักษณ์อักษร (explicit  knowledge) และจากความรู้  ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit  knowledge)  ที่เปน็แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มีการกําหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรูที้่

สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์

ของสถาบันอย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้าน

การผลิตบณัฑิตและด้าน

การวิจัย 

   มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

การจัดการความรู้ในองค์กร 

(KM) โดยมีคณะกรรมการซ่ึง

เป็นตัวแทนจากทุกคณะและ

สํานักในมหาวิทยาลัย  

   มีการประชุมเพ่ือกําหนด

แนวทางในการจัดการความรู้ 

กํากับและติดตามผลการ

ดําเนินงานการจัดการความรู้

โดยนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาปีการศึกษา 2554 

มาปรับปรงุ และพิจารณาให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย  

   จัดทําแผนการจัดการความรู้

โดยนําประเด็นความรู้ตาม

แผนการจัดการความรู้นําเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพื่อนําไป

ถ่ายทอดสู่หน่วยงานในระดับ

คณะและสํานกัต่อไป โดยมีการ

กําหนดประเด็นความรู้ไว้ 2 

ประเด็น ดังน้ี 

    ประเด็นที่ 1 การจัดการ

ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

7(7.2)1.1 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบการจัดการ

ความรู้ในองค์กร (KM) 

ประจําปกีารศึกษา 

2555 

7(7.2)1.2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบการ

จัดการความรู้ใน

องค์กร (KM) ประจําปี

การศึกษา 2555 

7(7.2)1.3 มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ครั้งที่ 

12/2555 

7(7.2)1.4 แผนการ

จัดการความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร  

7(7.2)1.5 คู่มือการ

จัดการความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนคร 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

สอน

    ประเด็นที่ 2 การพัฒนา

ข้อเสนองานวิจัย  

2. กําหนดบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทกัษะด้านการ

ผลิตบณัฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ทีก่ําหนด

ในข้อ 1 

    มหาวิทยาลัยมีการประชุม

เพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายใน

การจัดการความรู้เพ่ือที่จะ

พัฒนาความรู้ตามประเด็น

ความรูที้่กําหนดทั้ง 2 ประเด็น 

ดังนี้ 

    ประเด็นที่ 1 การจัดการ

ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน กลุ่มเป้าหมาย คือ 

คณาจารย์จากทุกคณะ/

วิทยาลัยทั้งทีส่อนในรายวิชา

เอก และรายวิชาศึกษาทั่วไป 

    ประเด็นที่ 2 การพัฒนา

ข้อเสนองานวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์

ทุกคนในมหาวิทยาลัย 

     และมีการกําหนด

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ

ภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเปน็ทีป่รึกษาชุมชนนกั

ปฏิบัติ 

7(7.2)2.1 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบการ

จัดการความรู้ใน

องค์กร (KM) ประจําปี

การศึกษา 2555 

7(7.2)2.2 สรุป

ประเมินผลการจัดการ

ความรู้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

 

3. มีการแบ่งปันและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

    มหาวิทยาลัยมีการจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ความรู้ และทกัษะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์

ตรง ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ

7(7.2)3.1  เอกสาร

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และชุมชนนัก

ปฏิบัติตาม

กระบวนการการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ความรูที้่กําหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

ภายนอก ทั้ง 2 ประเด็น

ดังต่อไปนี้ 

    ประเด็นที่ 1 การจัดการ

ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน  

     - กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนเชิง

รุก (Active Learning) โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโสภายใน 

คือ ผศ.ดร.สุมนา ระบอบ ผศ.

ดร.เดช บุญประจักษ์ รศ.ดร.

ทิวัฒน์ มณีโชติ ผศ.กัลยา แสง

เรือง และผศ.อัจฉรี ขจรไชยกุล 

และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คือ ดร.จรรยา ดาสา 

    ประเด็นที่ 2 การพัฒนา

ข้อเสนองานวิจัย เรื่อง การ

พัฒนาข้อเสนองานวิจัย โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโสภายใน 

คือ รศ.ดร.ทิวัฒน์ มณีโชติ ผศ.

ดร.พิชิต ฤทธิจ์รูญ ผศ.ดร.เดช 

บุญประจักษ์ และ รศ.ดร.สุ

พจน์ แสงเงิน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก คือ ดร.ขจรศักด์ิ บัว

ระพัน  

     - มีการส่งเสริมบรรยากาศ

การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการจัด

กิจกรรมวันการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

(KM Day)  

จัดการความรู้

7(7.2)3.2 สรุป

ประเมินผลการจัดการ

ความรู้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

7(7.2)3.3  หนังสือเชิญ

วิทยากร 

7(7.2)3.4  เอกสาร

องค์ความรู้เทคนิคการ

จัดการเรียนเชิงรุก 

(Active Learning) 

7(7.2)3.5  เอกสาร

องค์ความรู้เทคนิคการ

จัดการเรียนเชิงรุก 

(Active Learning) 

7(7.2)3.6  เอกสาร

ประกอบการอบรม

แลกเปล่ียนเรียนรู ้ทัง้ 

2 ประเด็นความรู้  

7(7.2)3.7  ประมวล

ภาพกิจกรรมวันการ

จัดการความรู้ (KM 

Day) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

4. มีการรวบรวมความรู้

ตามประเด็นความรูที้่

กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่

ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเปน็ลาย

ลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

     มหาวิทยาลัยมีการรวบรวม

ความรู้ตามประเด็นความรูท้ั้ง 

2 ประเด็น และได้ทําการ

รวบรวมไว้ในเอกสาร

ประกอบด้วยรูปเล่มเอกสาร

รวบรวมองค์ความรู้ จดหมาย

ข่าวการจัดการความรู้ 

โปสเตอร์ แผ่นพับ และมีการใช้

เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ใน

การเผยแพร่ข้อมูล 

ประกอบด้วย วิดีโอ ซีดี

รวบรวมองค์ความรู้ เว็บไซต์

การจัดการความรู้ 

www.pnrucae.com facebook 

ของมหาวิทยาลัย และจัด

กิจกรรมวันการจัดการความรู้ 

(KM Day)  

7(7.2)4.1  องค์ความรู้

และแนวปฏิบตัิที่ดีจาก

การจัดการความรู้ใน

องค์กร  

7(7.2)4.2  จดหมาย

ข่าวการจัดการความรู ้

7(7.2)4.3  ภาพถ่าย

โปสเตอร์องค์ความรู ้

7(7.2)4.4แผ่นพับ

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

7(7.2)4.5วิดีโอ และซีดี

องค์ความรู ้

7(7.2)4.6  เว็บไซต์การ

จัดการความรู้ และ 

Facebook  

7(7.2)4.7  ประมวล

ภาพกิจกรรมวันการ

จัดการความรู้  

(KM Day)  

5. มีการนําความรู้ที่ได้

จากการจัดการความรู้ใน

ปีการศึกษาปจัจุบนัหรือปี

การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) และจาก

ความรู ้ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ที่เปน็แนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 มหาวิทยาลัยได้นําผลการ

ประเมินคุณภาพในระดับ

มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 

2554 ในตัวบ่งช้ีที่ 7.2 มา

พัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการความรู้ ปกีารศึกษา 

2555 โดยมหาวิทยาลัยได้มี

การวิเคราะห์กําหนดประเด็น

การจัดการความรู้ให้สอดคล้อง

กับยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ประเด็นที ่1 สอดคล้องกับยทุธ

7(7.2)5.1  สรปุ

ประเมินผลการจัดการ

ความรู้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

7(7.2)5.2  แบบ

ประเมินผลการนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

7(7.2)5.3  หนังสือ

ราชการ เรื่อง 

ขอขอบคุณ จากคณะ

ครุศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ศาตร์ วิชาการเปน็เลิศ และ

ประเด็นที ่2 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ วิจัยสร้างสรรค์ 

(ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2555-2559) โดยมีการ

วิเคราะห์องค์ความรู้จากผู้รู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อาวุโส

ประสบการณ์ด้านการเรียน

การ การวิจัย ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัย และภายนอก

มหาวิทยาลัย และมีการ

เผยแพร่องค์ความรู้ไปยัง

คณาจารย์ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ 

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

ร่วมกนั และมีการติดตาม

ประเมินผล สรุปผลสัมฤทธิ์

การจัดการความรู้ตามประเด็น

เป้าหมายทีก่าํหนด เพื่อให้

ทราบถึงการนําความรู้มาปรบั

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย

พิจารณาจากการจัดทํา มคอ. 

3 ข้อเสนองานวิจัยที่ได้รับการ

อนุมัติทนุสนบัสนนุงานวิจยั 

และผลการประเมินการนําองค์

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดย

ข้อมูลที่ได้จากการสรุปประเมิน

ดังกล่าวจะนาํไปใช้ในการ

ปรบัปรุงขยายผลการ

ดําเนินงานในปีต่อไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนนัทา และคณะ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

5 5 5 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ตัวบ่งชี้ที ่7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ(Information System Plan) 

 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพนัธกิจของสถาบัน   โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย   การบริหารจัดการ  และการเงิน   และ

สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรงุระบบ

สารสนเทศ 

 5.   มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกีย่วข้องตามทีก่ําหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1. มีแผนระบบ

สารสนเทศ(Information 

System Plan) 

 1. สํานักวิทยบริการฯ มีการตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบด้วยผู้บริหารด้านระบบ

สารสนเทศของสํานักและกรรมการ

7(7.3)1.1  คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

7(7.3)1.2   แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ

2. มีแผนระบบสารสนเทศสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3.  ระบบสารสนเทศที่นําเสนอใน

แผนระบบสารสนเทศประกอบด้วย

รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่าง

น้อย 

     3.1 วัตถุประสงค์ ความสามารถใน

การทํางานของระบบแต่ละระบบ 

    3.2 ความสอดคล้องของแต่ละ

ระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของ

สถาบัน 

     3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

สารสนเทศที่นําเสนอใหม่กบัระบบ

สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

     3.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่

ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง 

hardware software (system 

software และ application software) 

database  people ware  และ 

facilities อ่ืน  ๆ

    3.5 งบประมาณที่ต้องการใช้ใน

แต่ละระบบ 

2. มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจตามพันธกิจของ

สถาบัน  โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน 

 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บรหิารและการตัดสินใจเป็น

ระบบสารสนเทศทีน่ําข้อมูลจาก

ระบบสารสนเทศในการ

ดําเนินงาน เช่น ระบบบัญชี  

ระบบลงทะเบียนนกัศึกษา ระบบ

7(7.3)2.1  ภาพหน้าจอ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 

(MIS) 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

การวิจัย   การบริหาร

จัดการ และการเงิน  

และสามารถนําไปใช้ใน

การดําเนินงานประกนั

คุณภาพ 

ทะเบียนประวัติ เปน็ต้น มาใช้ใน

การตัดสินใจในงานบรหิารตาม

พันธกิจของสถาบันได้อย่าง

ครบถ้วน ทัง้ด้านการจดัการเรียน

การสอน การวิจัย การเงิน การ

บรหิารจัดการด้านอ่ืนๆ รวมทั้ง

เปน็ข้อมลูเพ่ือใช้ในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 

 1. ผู้รับผิดชอบจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบ 

 

2. ผู้รบัผิดชอบด้านระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการประเมินความพึงใจ

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเปน็

ประจาํอย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ 

7(7.3)3.1  คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการด้านการ

ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ 

 

7(7.3)3.2  แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบ 

7(7.3)3.3  รายงานผล

การประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 

4. มีการนําผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

มาปรับปรงุระบบ

สารสนเทศ 

 1. มีการนําผลการประเมินความ

พึงพอใจมาใช้ในการปรบัปรุง

ระบบสารสนเทศ 

 

 

7(7.3)4.1  รายงาน

ประจาํป ี

7(7.3)4.2  แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7(7.3)4.3  โครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ  

5. มีการส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่ายของ
 1. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายของสํานักงาน

7(7.3)5.1  เอกสาร

ตัวอย่างแสดง
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

หน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามที่สํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด ได้แก่ 

ระบบฐานข้อมลูด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 

ระบบฐานข้อมลูรายบุคคลด้าน

นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร

ในมหาวิทยาลัย 

กําหนดเวลาในการส่ง

ข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายของสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

5 5 5 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา
1.อบรมการใช้งานระบบฯ ใหม่แก่ผู้ที่เกีย่วข้อง

 

2. บุคลากรดูแลระบบฯ ไม่เพียงพอ 

 

3. ข้อจํากัดของศักยภาพบคุลากร 

1. อบรมผู้ดูแลระบบ  ตลอดจนผู้ใช้งานระบบฯ 

สําหรับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

2. บริหารจัดการงานบริการให้มีประสิทธิภาพ

และให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด 

3. จัดหาบุคลากรเฉพาะด้านระบบ MIS เพิ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี่ยง   โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนทีร่ับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน  

ตามบริบทของสถาบนั จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

  -  ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาคาร สถานที่ ) 

  -  ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์  หรือยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

  -  ความเสีย่งด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคับ 

  -  ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร  การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 

  -  ความเสีย่งด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

  -  ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาก

การวิเคราะห์ในข้อ 2 

 4.  มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสีย่งสูง และดําเนินการตามแผน 

 5.  มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานต่อสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรบัแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหารความ

เส่ียง   โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนทีร่ับผิดชอบพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น

คณะกรรมการและมีการกาํหนด

มหาวิทยาลัยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร          ตาม 

7(7.4)1.1 คําส่ังที่ 
3173/2554 
คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการควบคุม

ภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

 
โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่

รับผิดชอบ           

พันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยร่วมเปน็

คณะกรรมการและมี

การกําหนดหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบ 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เส่ียงและปจัจยัที่ก่อให้เกิดความ

เส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน  ตาม

บริบทของสถาบัน จากตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

-  ความเสีย่งด้านทรัพยากร 

(การเงิน  งบประมาณ  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 

สถานที ่) 

-  ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์  

หรือยุทธศาสตร์ของสถาบนั 

-  ความเสีย่งด้านนโยบาย  

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคับ 

-  ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน 

เช่น ความเสีย่งของกระบวนการ

บริหารหลักสูตร  การบริหาร

งานวิจัย  ระบบงาน  ระบบ

ประกนัคุณภาพ 

-  ความเสีย่งด้านบุคลากรและ

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยมีการ

ประชุม คณะกรรมการ

ควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง โดย

มีการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 3 

ด้าน ได้แก่  

1) ด้านบุคลากร เช่น 

การละเมิด กฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 

2) ด้านทรัพยากร เช่น 

จํานวนนกัศึกษาไม่

เป็นไปตามค่า

เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

3) ด้านการปฏิบตัิงาน 

เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ

ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมี 

การเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 

7(7.4)2.1 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม

คณะกรรมการควบคุม

ภายในและการบริหาร   

ความเสี่ยงประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 

2555  
7(7.4)2.2 แผนบริหาร
ความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พระนครประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

-  ความเสีย่งจากเหตุการณ์

ภายนอก 

3.มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 

 

 มีการประเมินโอกาส

และผลกระทบของ

ความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยงที่

ได้จากการวิเคราะห์

ปัจจัยเสี่ยงทั้ง  

3  ด้าน จากระดับ

หน่วยงานเปน็ระดับ

มหาวิทยาลัย   

7(7.4)3.1 แผนบริหาร

ความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พระนครประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2555 

 

4. มีการจัดทาํแผนบริหารความ

เส่ียงทีม่ีระดับความเสี่ยงสูง และ

ดําเนินการตามแผน 

 

 มีการจัดทําแผนบริหาร 

ความเสี่ยง ทีม่ีระดับ

ความเสี่ยงสูง และมี

การดําเนินการตาม

แผนบริหารความเส่ียง  

 

7(7.4)4.1 แผนบริหาร

ความเสี่ยง  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

พระนคร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2555 

5.  มีการติดตาม  และ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผน และรายงานต่อสภา

มหาวิทยาลัยในวันทีเ่พื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

  มีการติดตาม และ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน  

และจัดทํารายงานการ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจําป ี2555 เสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัย  

ในวันที ่1 และ 22 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556  

7(7.4)5.1 รายงานการ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

6.  มีการนําผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป

ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปถัีดไป 

 

มีการนําผลการ

ประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัย ไปปรบั
แผนบริหารความเส่ียง

ในปีงบประมาณ 2556 

 
 

7(7.4)6.1 รายงานการ

ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียง 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

7(7.4)6.2 แผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปี

งบประมาณ  

พ.ศ. 2556 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

6 6 6 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 

มีการดําเนินการ

6 ข้อ 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. หน่วยงานมีภารกิจในการปฏิบตัิงาน จึงทําให้

การติดตามการดําเนินงานตามแผนไม่เปน็ไปตาม

ระยะเวลา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 

2.ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

การบริหารความเส่ียงให้แก่บุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ที ่12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

นํ้าหนัก  :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเตม็ 5)

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 1 สภาสถาบันทาํพันธกิจ

ครบถ้วนตามภาระหน้าทีที่่

กําหนดในพระราชบัญญัติ

ของสถานศึกษา 

 

สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบตัิหน้าที่

ตามมาตรา 18 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีผลการ

ดําเนินงานตามรายการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

12 (1.1) (สมศ.) ผลการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย 

12 (1.2) (สมศ.) รายงานการ

ประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยประจําปี

การศึกษา2555 

 2 สภาสถาบันกาํหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง  

กํากับนโยบาย ข้อบังคับ  

ระเบียบ 

1. มีการมอบนโยบายและ

ข้อเสนอแนะการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย การจัดทําวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเพื่อ

นําไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีการพิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

และเป้าหมายให้สอดคล้อง

เช่ือมโยงกบัแผนพัฒนาต่างๆของ

ชาติ และนโยบายและนโยบายที่

เกี่ยวข้อง 

3. มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัย 

จัดทําโครงการ กิจกรรม และ

กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้

เกิดความชัดเจนสะท้อนกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ที่

12 (2.1) (สมศ.) นโยบาย

นายกสภามหาวิทยาลัยใน

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ.                2553-

2557 

12 (2.2) (สมศ.) การจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. 2553-2557 

12 (2.3) (สมศ.) ระเบียบ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553-

2555 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

กําหนดและกาํกับให้มหาวิทยาลัย 

มีแผนปฏิบตัิการประจําป ี(action 

plan) 

4. มีการพิจารณาปรับปรุง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุ 

เป้าหมาย และการดําเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3 สภาสถาบันทาํตามกฎ 

ระเบียบข้อบงัคับของต้น

สังกัด  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

จากบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบตัิหน้าที่

ตามกฏ ระเบียบ ข้อบงัคับของ

มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ และได้

ดําเนินการตามระเบียบของ

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น 

กฎระเบียบตามที่สํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้

กําหนดให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติ 

และกฎระเบียบของหน่วยงาน

อ่ืนๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ(ก.พ.ร.) สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา และ

คณะกรรมการข้าราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

12 (3.1) (สมศ.) รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2555 

 4 สภาสถาบนักํากับ  ติดตาม 

การดําเนนิงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

 

สภามหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเปน็คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

12 (4.1) (สมศ.) คําส่ังแต่งตัง้

คณะกรรมการดําเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย 

12 (4.2) (สมศ.) รายงานผล
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

งานของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระ

นคร อธิการบดีและคณะบดี การ

กําหนดตัวชี้วัดภายใต้การแนะนํา

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครที่ยึดหลักเจตนารมณ์ของ

มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิน่เปน็แนวทางในการ

กําหนดตัวชี้วัด 

การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของ

อธิการบดีและคณบดี 2555 

 

 5 สภาสถาบันดําเนินงานโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาล 

สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้อง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มี

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าโดย

ครอบคลุมธรรมาภิบาล 10 

ประการ 

12 (5.1) (สมศ.) ผลการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย 

12. (5.2) (สมศ.) รายงาน

การประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยประจําปี

การศึกษา 2555 

 

  
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์

นํ้าหนัก  :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  

(คะแนนเตม็ 5) 

ผลการประเมินตนเอง  
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 1 เอกสารหรือหลักฐานที่

แสดงรายละเอียดการ

กําหนดหรือทบทวน

นโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการ

ดําเนินงานของสถาบนั

อุดมศึก  ษาตามหน้าที่

และบทบาทของผู้บริหาร

สถาบัน อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดหรือ

ทบทวน นโยบายการกํากบัดูแล

มหาวิทยาลัยรวมทั้งทบทวน

กรอบทิศทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ตามลําดับโดย

จัดทําแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. 2553-2557 โดยคํานึงถึง

ความมีส่วนร่วมของประชาคม

ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     1.1  สภามหาวิทยาลัยได้มี

การทบทวนนโยบายการกํากับ

ดูแลมหาวิทยาลัย โดย

มอบหมายให้มีคณะทํางานจาก

สภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

วิจยัแนวใหม่และนําผลการ

สังเคราะห์รายงานการวิจยัไป

พัฒนาระบบบริหาร

มหาวิทยาลัยแนวใหม่ไปสู่การ

ปรบัแผนกลยทุธ์และการนาํไป

ปฏิบัติ 

     1.2  ทบทวนนโยบายการ

กํากับดูแลมหาวิทยาลัยโดยเชิญ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

13(1.1) (สมศ.)   แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร พ.ศ. 2553-

2557 

13(1.2) (สมศ.)   รายงาน

การวิจัยแนวใหม่  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

13(1.3) (สมศ.)   การนําผล
การสังเคราะห์ รายงานการ

วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร

มหาวิทยา ลัยแนวใหม่ไปสู่

การปรบัแผนกลยุทธ์และการ

นําไปปฏิบติั 
13(1.4) (สมศ.)   มติสภา

มหาวิทยาลัยครั้งที ่4/2555 

วันที่ 30-31 มีนาคม 2555 

13(1.5) (สมศ.)   คําส่ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ที่ 1208/2555 เรื่องแต่งตัง้

คณะกรรมการดําเนินงาน

ทบทวนแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบติัราชการสู่การ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

มาให้แนวคิดและนโยบายของ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อกําหนด

กรอบและทิศทางการกํากบัดูแล

มหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี

และคณะผู้บริหาร ในการจดัทํา

แผนกลยทุธ์สู่การปฏิบตัิเพือ่ให้

บรรลุยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

     1.3  มหาวิทยาลัยจัดประชุม

เชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสู่การ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553-2557  

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่

ประกอบด้วยผู้บริหาร  อาจารย์  

และบุคลากร ของทุกคณะทุก

หน่วยงาน ทบทวนแผนกลยุทธ์

และกรอบทิศทางการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึง

ความมีส่วนร่วมของประชาคม  

ร่วมกนัวิเคราะห์และสังเคราะห์

ความสอดคล้องของบริบท  

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

นโยบายที่เกีย่วข้อง 

     1.4  นําเสนอแผนกลยุทธ์

เพื่อขออนุมัติต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

โดยได้รับนโยบายจาก

คณะกรรมการดําเนินงานสภา

มหาวิทยาลัยให้ฝ่ายแผน 

ปงีบประมาณ 2556  ให้

ข้าราชการเข้าร่วมประชมุเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

13(1.6) (สมศ.)   ความ

สอดคล้องของแผนปฏิบัติ

ราชการสู่การปฏิบัติ 

ประจําปงีบประมาณ 2556-

2557 กับแผนพัฒนาระบบ

บริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่

13(1.7) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย  

13(1.8) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายแผน งบประมาณและ

การคลัง 

13(1.9) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การเพ่ิมสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 
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งบประมาณและการคลังไป

ดําเนินการนําสู่การปฏิบตัิโดยให้

ประชาคมได้รบัทราบ มีความ

เข้าใจร่วมกนั 

     1.5  ฝ่ายบริหารของ

มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการ

พัฒนาบุคลากรตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2553-2557 เพื่อให้บุคลากร

รับทราบเข้าใจและจัดทํา

โครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับ

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

 2 เอกสารหรือหลักฐานที่

แสดงรายละเอียดการ

ดําเนินการตามระบบการ

กํา กับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา โดยมี

เอกสารหรือหลักฐานหรือ

รายงานหรือบันทึกการ

ประชุมที่แสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารสถาบันได้

กําหนดให้มีกระบวนการที่

เป็นรปูธรรมในการจัดการ

เพื่อให้เกิดการควบคุม

และตรวจสอบการ

ดําเนินงานของสถาบนั 

อุดมศึกษา 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ดําเนินการตามระบบการกาํกับ

ดูแลมหาวิทยาลัยโดยกําหนด

กระบวนการที่เปน็รูปธรรมใน

การจัดการเพ่ือให้เกิดการ

ควบคุมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั  มี

การทบทวนนโยบายการบริหาร

และบทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร

โดยปรับประบวนทัศน์ในการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ดังนี้ 

     2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ เพื่อดําเนินการบริหาร

จัดการตามภาระหน้าที่ เช่น 

        1)  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

13(2.1) (สมศ.)    กระบวน

ทัศน์ในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพระ

นครภายใต้ พ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏและแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. 2553-2557    

13(2.2) (สมศ.)  คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ต่างๆ 

13(2.3) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ 

13(2.4) (สมศ.)  เอกสารการ

ลงนามรับรองการปฏิบัติ

ราชการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 

13(2.5) (สมศ.) รายงานผล
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อธิการบดี  รองอธิการบดี  

ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  และ

ผู้อํานวยการสํานักงานและ

สถาบัน มีหน้าที่บริหารจัดการ

ด้านกฎหมาย  บุคลากร  

การเงิน ทรัพย์สิน  จัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

ดําเนินการตามแผนติดตาม

ประเมินและรายงานต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

       2)  คณะกรรมการ

โครงการบณัฑิตศึกษา  โดยมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น

ประธาน  ผู้อํานวยการโครงการ

บัณฑิตศึกษาและประธาน

สาขาวิชาระดับบณัฑิตศึกษา     

มีหน้าที่เสนอนโยบายและ

เห็นชอบการเปิดสอนตาม

หลักสูตร  เสนอแต่งตั้งผู้สอน  

อาจารย์ประจําหลักสูตร  ดูแล

กํากับมาตรฐานการจัด

การศึกษาและรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

     และนอกจากนี้ยังมี

คณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อ

กํากับดูแลตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

เช่น ด้านการจัดการ

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านกิจการนกัศึกษา  ด้านการ

การดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไตรมาสที่ 1-4  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 

13(2.6) (สมศ.)   คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยฝ่ายนโยบาย 

แผน งบประมาณ และการ

คลัง 2554 

13(2.7) (สมศ.)   คําส่ัง

แต่งตั้งกลุ่มตรวจสอบภายใน

13(2.8)  แผนการตรวจสอบ 

ประจําป ีพ.ศ.  2555 

13(2.9) (สมศ.)    รายงาน

การตรวจสอบภายใน 

13(2.10) (สมศ.)   คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมภายในและแผนการ

บริหารความเสี่ยง 

13(2.11) (สมศ.)   คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลฯ 

13(2.12) (สมศ.)   รายงาน

ผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. 2555 
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ประกนัคุณภาพ มีหน้าทีต่าม

สายงานที่ได้รบัมอบหมาย 

     2.2  มหาวิทยาลัยจัดให้มี

กระบวนการในการควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

         1)  ให้หน่วยงานลงนาม

รับรองการปฏิบตัิราชการ  

ตามลําดับการกํากบัดูแลการ

บริหาร  และผู้ปฏิบตัิการ ตั้งแต่  

รองอธิการบดี   คณบดี  

ประธานสาขาวิชา และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รบัจัดสรรงบประมาณตาม

แผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

            2)  มีระบบการกาํกับ

ติดตามการใช้งบประมาณเป็น

รายไตรมาส  โดยกองนโยบาย

และแผนติดตามผลการ

ดําเนินงานและรายงานต่อคณะ

กรรมการบรหิาร  คณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง 

เป็นรายไตรมาส และรายงานต่อ

สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 

      3)  มีกลุ่มงานตรวจสอบ

ภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน  โดย

จัดทําแผนการตรวจสอบ
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ประจําป ีเสนอต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยและดําเนินการ

ตรวจสอบตามแผนที่กําหนด

พร้อมทั้งรายงานต่อ

มหาวิทยาลัย 

       4) มีระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความ

เส่ียง โดยตั้งคณะกรรมการ

จัดทํารายงานการควบคุม

ภายในระดับหน่วยงาน ระดับ

มหาวิทยาลัย  และจัดทํา

รายงานต่อหน่วยภายนอกตามที่

กําหนด 

       5)  สภามหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

อธิการบดี  คณบดี  หรือ

ตําแหน่งเทียบเท่า  ตามที่

กําหนด ในมาตรา 49 และ 50 

ของพระราชบญัญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

 3 เอกสารหรือหลักฐานที่

แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหาร

สถาบันมีการติดตามผล

การดําเนินงานสําคัญเช่น 

ระบบในด้านนโยบายและ

แผน ด้านการบริหารงาน

บุคล ด้านการเงินและ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานที่

สําคัญ ดังนี้ 

     3.1  ระบบในด้านนโยบาย

และแผนได้มอบหมายให้กอง

นโยบายและแผนจัดทําระบบ 

และกลไกติดตามผลการใช้

13(3.1) (สมศ.)    ระบบ

รายงานการใช้งบประมาณ 

Online เว็บไซต์ www. 

pnru.ac.th กองนโยบายและ

แผน  สํานักงานอธิการบดี 

13(3.2) (สมศ.)    รายงาน

ผลการติดตามงบประมาณ
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งบประมาณ โดยเฉพาะ

การดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปน็

มติสภาสถาบนั 

 

 

งบประมาณตามแผน

ยุทธศาสตร์  โดยสร้างระบบ

การรายงานการใช้งบประมาณ 

Online ทาง www. pnru.ac.th 

กองนโยบายและแผน  

สํานักงานอธิการบดีเพื่อความ

สะดวกในการติดตามการใช้

งบประมาณตามแผนและสรุป

รายงานได้เปน็รายไตรมาส 

     3.2  กองนโยบายและแผน

ร่วมกบักองคลัง จัดทํารายงาน

ด้านการเงินและการติดตาม

งบประมาณ เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการดําเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน 

งบประมาณและการคลัง เป็น

รายไตรมาส และนําเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง 

     3.3  ในด้านการบริหารงาน

บุคคลผู้บริหารมหาวิทยาลัยมี

การกํากับดูแลและติดตามผล

การดําเนินงาน ดังน้ี 

      1)  มีการจัดทําโครงการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 

2553-2557   โดยมอบหมายให้

กองบริหารงานบุคคลดูแล

โครงการตามที่กําหนด 

       2)  สภามหาวิทยาลัยมี

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

เป็นราย ไตรมาส

13(3.3) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยฝ่ายนโยบาย 

แผน และการคลัง 

13(3.4) (สมศ.)    รายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

13(3.5) (สมศ.)    โครงการ

พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553-

2557 

13(3.6) (สมศ.)   คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานบคุคล (กบม.) 

13(3.7) (สมศ.) รวม

ข้อบังคับ ระเบียบ ประจําปี 

2553-2557 

13(3.8) (สมศ.)    รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาทุนพัฒนาบุคลากร 

13(3.9) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

ติดตาม ประสานฯ  ป ีพ.ศ. 

2554 

13(3.10) (สมศ.)    รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2554 

13(3.11) (สมศ.)    สรุปผล

การดําเนินงานตามมติสภา
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บริหารงานบคุคล  (กบม.) มี

หน้าทีเ่สนอนโยบายและ

แผนพัฒนาบคุลากรจัดทํากรอบ

อัตรากําลังของมหาวิทยาลัยต่อ

สภามหาวิทยาลัยและเสนอแนะ

ให้คําปรึกษาแก่อธิการบดีใน

การบริหารงานบุคคลโดยเสนอ

สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ 

ระเบียบที่เกีย่วข้องกับการ

บริหารงานบคุคล 

       3)  ดําเนินการในการออก

ข้อบังคับ ระเบียบ  ที่เกีย่วข้อง

กับการบริหารงานบุคคล เช่น 

ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย

ว่าด้วยกองทนุพนกังาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ว่าด้วย สวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

    4)  แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาทนุพัฒนาบคุลากร ทํา

หน้าที่พิจารณาให้ทุนการ

ฝึกอบรมทนุการนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศและทุนในการศึกษา

ต่อ  เพื่อเพิม่พูนวิทยาฐานะของ

บุคลากร 

 3.4  ผู้บริหารมหาวิทยาลยัมี

การติดตามผลการดําเนินงานที่

สําคัญ โดยมีคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  203 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

ติดตามประสานการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยประกอบ ด้วย  

อธิการบดี  รองอธิการบดี  

ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี เพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย  

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

โดยมีการประชุมทุกสัปดาห์ 

   3.5  ผู้บริหารมีการติดตาม

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย คือ การ

ผลิตบณัฑิต  การวิจัย  การ

บริการวิชาการและการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยนํามติ

สภามหาวิทยาลัยรายงานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อนําไปปฏิบัติและติดตามผล

การดําเนินงานเปน็ประจําทุก

เดือน 

 4 เอกสารหรือหลักฐานที่

แสดงให้เหน็ถึงนโยบาย

ของสถาบันทีก่ําหนดให้มี

ระบบการประเมิน

ผู้บริหารโดย

คณะกรรมการที่สภา

สถาบันแต่งตั้งและมีการ

ดําเนินงานตามระบบนั้น 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใน

การกําหนดให้มีระบบการ

ประเมินผู้บริหารโดยมี

คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งและ

มีการดําเนินงานตามระบบ ดังนี้

     4.1  สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีและคณบดีในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

13(4.1) (สมศ.)   รายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

13(4.2) (สมศ.)   คําส่ัง

มหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี และ คณบด ี

13(4.3) (สมศ.)   รายงานผล

การติดตามตรวจสอบและ
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน

    4.2  จัดทาํคําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินมหาวิทยาลัย 

     4.3  คณะกรรมการ

ดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ตามหน้าทีที่่กาํหนด 

     4.4  รายงานผลการติดตาม

ตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัย 

     4.5  มหาวิทยาลัยนําผลการ

ติดตามตรวจสอบมาวิเคราะห์

และสังเคราะห์เพื่อนําไป

ปรบัปรุงแก้ไขการดําเนินงานใน

ปีต่อไป 

ประเมินผลงานของ

อธิการบดี คณบดี และ

ประเมินผลงานของมหา

วิทยา ลัยราชภัฏพระนคร 

พ.ศ. 2554 

 5 รายงานการสังเคราะห์

มติหรือนโยบาย รวมทัง้

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจาก

การตัดสินใจของผู้บริหาร

สถาบัน อุดมศึกษา 

 

ในการสังเคราะห์มติหรือ

นโยบายไปสู่การปฏิบัติทําให้

เกิดผลกระทบจากการตัดสินใจ

ของผู้บริหารนั้น มีการ

ดําเนินงาน โดยจัดทํารายงาน

ดังนี้ 

     5.1  รายงานการสังเคราะห์

มติหรือนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยนําไปสู่การปฏิบัติที่

ก่อให้เกิดผลกระทบการ

ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมไปสู่

การบริหารและติดตามการ

ดําเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

     5.2  รายงานการสังเคราะห์

มติหรือนโยบายของ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

13(5.1) (สมศ.)    เอกสาร 

รายงานสรปุผลการ

สังเคราะห์วาระการพิจารณา

มติการประชมุและผลการ

ดําเนินงานในการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ป ีพ.ศ. 2555 

13(5.2) (สมศ.)    เอกสาร 

รายงานสรปุผลการ

สังเคราะห์วาระการพิจารณา

มติการประชมุและผลการ

ดําเนินงานในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ป ีพ.ศ. 2555 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  205 
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นําไปสู่การปฏิบัติทีก่่อให้เกิด

ผลกระทบการดําเนินงานทีเ่ป็น

รูปธรรมไปสู่การบริหารและการ

ดําเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้รายงานดังกล่าวได้

รายงานผลการดําเนินงานที่

ส่งผลกระทบที่เกิดจากการ

ตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4 4.67 4.67 4
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 

 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ    โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 3.  มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบตัิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบคุลากร 

 4. มีการจัดทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ   และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย 

ปีละ 2 ครัง้ 

 5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 

 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบนักําหนด 

 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เปน็ไปตามเป้าหมาย และนาํข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินที่สอดคล้องกับ

แผนกลยทุธ์ของ

สถาบัน 

  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 

2554-2557 เป็นกรอบแนว

ทางการจัดทาํคําขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

และแผนปฏิบตัิงานประจําปี

(Action Plan) มีการวิเคราะห์

สถานภาพทางการเงิน

ปัจจบุัน มีวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

มาตรการ และตัวชี้วัด

8(8.1)1.1 แผนกลยทุธ์

ทางการเงิน พ.ศ. 2554 

- 2557 

8(8.1)1.2 แผนปฏิบตัิงาน 

(Action Plan) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

8(8.1)1.3 คําส่ังที่ 

004/2555 เรื่อง แต่งตัง้

คณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยฝ่ายแผน 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ทางการเงินทีส่อดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย มีแนวทางการ

จัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงินนโยบายการจัดสรร

งบประมาณประจําปีมีการ

จัดทํากรอบงบประมาณ

รายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน

กลางตามระยะเวลาของแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

รวมทั้งมีการบริหารและ

ติดตามงบประมาณ แนว

ปฏิบัติการบริหารจัดการ

งบประมาณ เป้าหมายการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณและ

มีมาตรการติดตาม

งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

งบประมาณ และการ

คลัง มีหน้าทีก่ํากับกรอบ

การดําเนินงานด้านแผน 

งบประมาณ และการ

คลัง ควบคุมดูแล 

ประเมินผล กล่ันกรอง

งาน และติดตามผลการ

ดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ

ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

 

2.  มีแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางด้าน

การเงิน  หลักเกณฑ์

การจัดสรร  และการ

วางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

   ในปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 มหาวิทยาลัยมีข้ันตอน

การดําเนินการจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณและวางแผนการ

ใช้เงินงบประมาณโดยมีการ

ประสานความเข้าใจกับทุก

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งความ

เข้าใจกบับุคลากรภายใน

หน่วยงาน โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

8(8.1)2.1 คําขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

8(8.1)2.2 คําส่ังที่ 

004/2555 เรื่อง แต่งตัง้

คณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยฝ่ายแผน 

งบประมาณ และการ

คลัง มีหน้าทีก่ํากับกรอบ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. จัดประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

สมรรถนะบุคลากรพร้อมทัง้

ให้บุคลากรทกุกลุ่มสายงานมี

ส่วนร่วมในการเขียนและ

นําเสนอโครงการ 

2. จัดประชุมคณาจารย์และ

บุคลากรเพื่อช้ีแจงทําความ

เข้าใจวิธีการนําแผน

ยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นกรอบใน

การทําแผนปฏิบตัิงานของทุก

หน่วยงานและการจัดทํา

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรบั

การจัดสรรงบประมาณให้

สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานและแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โดยคณบดี/ผู้อํานวยการ

สํานัก/สถาบนั/หัวหน้า

หน่วยงาน มีหน้าที่ควบคุมให้

เป็นไปตามกรอบนโยบายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มหาวิทยาลัยประมาณการ

รายรบัจากทกุประเภทของ

แหล่งงบประมาณ คือ เงิน

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอก

งบประมาณทีเ่ป็นเงินรายได้

จากการจัดการศึกษาทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษและเงิน

รายได้จากการดําเนินธรุกิจ

การดําเนินงานด้านแผน 

งบประมาณ และการ

คลัง ควบคุมดูแล 

ประเมินผล กล่ันกรอง

งาน และติดตามผลการ

ดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ

ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

8(8.1)2.3 คําส่ังที่ 

004/2555 เรื่อง แต่งตัง้

คณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย การ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย ฝ่ายธรุกิจ

และการลงทนุ มีหน้าที่

กํากับกรอบการ

ดําเนินงานด้านธรุกิจ

และการลงทนุ 

ควบคุมดูแลกล่ันกรอง

งาน และติดตามผลการ

ดําเนินงาน เพื่อนําเสนอ

ต่อที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

มากําหนดกรอบวงเงินจัดสรร

ให้กับหน่วยงานต่างๆของ

มหาวิทยาลัยตามจํานวน

นักศึกษาของแต่ละคณะ/

วิทยาลัย และภารกิจของ

หน่วยงาน 

4. หัวหน้าหน่วยงานประสาน

ผู้รับผิดชอบจัดทําข้อเสนอ

รายละเอียดของโครงการตาม

กรอบวงเงินทีจ่ัดสรร แล้ว

รวบรวมโครงการจัดทํา

แผนปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 

แล้วนําเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

คําขอตั้งงบประมาณประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย

คํานึงถึงผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาท้ังภายใน

และภายนอก 

5. สํานักงานอธิการบดีโดย

กองนโยบายและแผน 

ประสานรวบรวมแผนปฏิบัติ

งานจากทกุหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณาจัดทาํคําขอตั้ง

งบประมาณเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัยจัดทํา

แผนปฏิบตัิงานโดยรวบรม
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ทุกโครงการทีส่อดรับกบัแผน

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยจากทกุ

หน่วยงาน  

7. มหาวิทยาลัยปรบัปรุง

แผนปฏิบตัิงานและเสนอคํา

ขอตั้งงบประมาณที่ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยฝ่ายแผน

งบประมาณ และการคลัง

แล้วนําเสนอขออนุมัติต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

3.  มีงบประมาณ

ประจําปทีี่สอดคล้อง

กับแผนปฏิบตัิการใน

แต่ละพันธกิจและการ

พัฒนาสถาบนัและ

บุคลากร 

  มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตัง้

งบประมาณประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555โดย

กําหนดกรอบวงเงินจากเงิน

ทุกประเภทของแหล่ง

งบประมาณประกอบด้วย

งบประมาณแผ่นดิน และเงิน

นอกงบประมาณที่เป็นเงิน

รายได้จากการจัดการศึกษา

ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

และเงินรายได้จากการดําเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงผ่านการกล่ันกรอง

จากหัวหน้าหน่วยงานและ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

ภายใต้แผนยทุธศาสตร์และ

8(8.1)3.1 คําขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

8(8.1) 3.2 แผนปฏิบติั

งาน (Action Plan) 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ตามข้อแนะนาํของสภา

มหาวิทยาลัยในการจัดสรร

งบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1. สนับสนุน สรรหา และ

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

ทั้งด้านคุณวุฒิ และตําแหน่ง

ทางวิชาการและความรู้

ความสามารถในด้านการ

สอน และบริการวิชาการ 

เพื่อให้สอดรบักับการจัดกลุ่ม

มหาวิทยาลัย(กลุ่ม ข คือ เป็น

สถาบันที่เน้นการผลิตบณัฑิต

ระดับปริญญาตรีและพัฒนา

สังคม) 

2. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF) และ

พัฒนาการเรียนการสอน โดย

เน้นที่การพัฒนาสื่อและ

ปรบัปรุงห้องปฏิบัติการรวม

การใช้ระบบฐานข้อมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาและบริการ 

3. การพัฒนาคุณภาพบณัฑิต

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม สอดคล้องกับ

นโยบายคุณธรรมนําความรู้
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดทาํรายงาน

ทางการเงินอย่างเปน็

ระบบ   และรายงาน

ต่อสภาสถาบนัอย่าง

น้อย ปีละ 2 ครั้ง 

  มหาวิทยาลัยรายงานงบ

รายได้และค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบสําหรับปีส้ินสุด

วันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 

30 กันยายน 2554 

8(8.1)3.3 งบรายได้และ

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2555 และ 30 

กันยายน 2554 

8(8.1)3.4 รายงาน

สถานะการเงิน ณ วันที่ 

30 กันยายน 2555 และ 

30 กันยายน 2554 

5.  มีการนําข้อมูลทาง

การเงินไปใช้ในการ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  

และวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความ

มั่นคงขององค์การ

อย่างต่อเนื่อง 

    จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 

ตุลาคม 2554-30 กันยายน 

2555)เพื่อติดตามการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติและเป็นข้อมูล

ในการวางแผนการบริหาร

จัดการงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

   จัดทําต้นทนุต่อหน่วย

ผลผลิตของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

   รายงานแสดงสถานะทาง

การเงิน  

 8(8.1)3.5 รายงานผล

การปฏิบตัิงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

8(8.1)3.6 ผลการจัดทํา

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ตามหลักเกณฑ์ที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

8(8.1)3.7 งบรายได้และ

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ 

8(8.1)3.8 รายงาน

สถานะการเงิน 

8(8.1)3.9 รายงานการ

วิเคราะห์รายงานทาง

การเงิน  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

6.  มีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและ

ภายนอก  ทําหน้าที่

ตรวจ  ติดตามการใช้

เงินให้เปน็ไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์

ที่สถาบนักําหนด 

  - มหาวิทยาลัยมีแผนการ

ตรวจสอบภายในเปน็ประจาํ

ทุกปีงบประมาณเพื่อป้องกนั

ความเสี่ยงหรือการทุจริต 

รั่วไหลเกี่ยวกบัการเงิน หรือ

ทรัพย์สินของทางราชการการ 

- สรุปรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 

2555 

 
 

  

 

 

 

 

8(8.1)6.1 หนงัสือแจ้ง

เปิดตรวจ 

8(8.1)6.2 บันทึก

ข้อความเรื่อง แจ้งการ

ตรวจสอบภายใน 

8(8.1)6.3 บันทึก

ข้อความ เรื่อง สรปุ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในรอบ 12 เดือน

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

8(8.1)6.4 บันทึก

ข้อความให้หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดทํารายงาน

ข้อมูลเพื่อพร้อมรับการ

สุ่มตรวจของสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน

7.  ผู้บริหารระดับสูงมี

การติดตามผลการใช้

เงินให้เปน็ไปตาม

เป้าหมาย และนํา

ข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการ

ตัดสินใจ 

  ผู้บริหารระดับสูงมีการ

ติดตามผลการใช้เงินให้เปน็ไป

ตามเป้าหมาย และนําข้อมลู

จากรายงานทางการเงินไปใช้

ในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ โดยมหาวิทยาลัยมี

การใช้ระบบ MIS ในการ

ติดตามประเมินผลการใช้

งบประมาณเป็นประจํา ทกุ

ไตรมาสก่อนนําเสนอ

มหาวิทยาลัยรับทราบ โดย

8(8.1)8.1 รายงานผล

การปฏิบตัิงานจําแนก

ตามรายไตรมาสที่ 1 ไตร

มาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

และสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

กําหนดให้หน่วยงานรายงาน

การใช้งบประมาณทุกไตร

มาส และสรปุรายงานเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัย และนํา

ข้อเสนอแนะไปพัฒนา

ปรบัปรุงในการจัดทําคําขอตั้ง

ในปีงบประมาณในปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 

มีการดําเนินการ

7 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

7  7 7 5 5

ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

หน่วยงานควรทําความเข้าใจในการเขียน

โครงการให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 

จัดอบรม/ประชุมปฏิบตัิการการเขียนโครงการให้

สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานทีเ่ทียบเท่า  และดําเนินการ

ตามระบบทีก่าํหนด 

 2.  มีการกําหนดนโยบาย  และให้ความสําคัญเรื่องการประกนัคุณภาพภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบนั 

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม  

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปทีีเ่ปน็รายงานประเมิน

คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา   โดยเปน็

รายงานทีม่ีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 

และ 3)  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 5. มีการนําผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรงุการทํางาน  และส่งผลให้มี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  

องค์ประกอบ 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะ

นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  

และมีกิจกรรมร่วมกนั 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน 

และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.  มีระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา
 มหาวิทยาลัยให้

ความสําคัญกบังาน

9(9.1)1.1  คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการ
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบนั  

ตั้งแต่ระดบัคณะหรือ

หน่วยงานที่เทียบเท่า  

และดําเนินการตามระบบ

ที่กําหนด 

 

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

โดยจัดตั้งสํานักงาน

ประกนัคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร พร้อมด้วย

กรรมการประกันคุณภาพ

ซ่ึงมาจากหน่วยงานต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ 

สอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย 

  

 

อํานวยการและ

คณะกรรมการ

ดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

9(9.1)1.2 คําส่ังแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ฯ 

9(9.1)1.3 คําส่ังให้

บุคลากรเข้าประชุมเชิง

ปฏิบัติการจดัทําคู่มือ

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 9(9.1)1.4 

คู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาของแต่ละ

หน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย 

9(9.1)1.5 แผน

ยุทธศาสตร์การประกนั

คุณภาพการศึกษา 

2.  มีการกําหนดนโยบาย  

และให้ความสําคัญเรื่อง

การประกนัคุณภาพ

ภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบัน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย

และแนวทางด้านการ

ประกนัคุณภาพกาศึกษา  

ประกาศให้คณะ สํานกั 

รับทราบและถือเปน็กรอบ

แนวทางปฏิบัติ 

2.  มีการประชุมคณะ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกเดือนเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้างาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ของแต่ละหน่วยงาน 

9(9.1)2.1 ประกาศ

นโยบายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

9(9.1)2.2 คําส่ังให้เข้า

ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

9(9.1)2.3 รายช่ือผู้เข้า

ประชุม 

9(9.1)2.4 รายงานการ

ประชุม 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

3. มีการกําหนดมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณ์ของสถาบัน 

 ได้กําหนดตัวบ่งช้ีอัต

ลักษณ์ อีก 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

มีปัญญา พ่ึงพาตนได้ และ

ได้ผ่านสภามหาวิทยาลัย

เรียบร้อย  

(ตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมที่ 11) 

9(9.1)3.1 รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4. มีการดําเนินงานด้าน

การประกนัคุณภาพที่

ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 

การควบคุม  ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ 2) การจัดทํา

รายงานประจาํปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพ

เสนอต่อสภาสถาบันและ

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตาม

กําหนดเวลา   โดยเปน็

รายงานทีม่ีข้อมูลครบถ้วน

ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดใน Che 

Qa Online และ 3)  การ

นําผลการประเมิน

คุณภาพไปทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน 

 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะ 

กรรมการดําเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา  

ควบคุมและติดตามการ

ดําเนินงาน 

2.  มีการจัดทําปฏิทินการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําปี

การศึกษา 2555 

3.  มีการจัดทําคู่มือ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ระดับหน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย  

4.  มีการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  การเขียน

รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  โดยมี

บุคลากรจากทุกหน่วยงาน

เข้ารับการอบรม 

5. มีการประชุมกําหนด

องค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับ

สาขาวิชา คณะวิชาและ

ระดับมหาวิทยาลัย  

5.  มีการจัดทํารายงาน

9(9.1)4.1 คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

9(9.1)4.2 ปฏิทินการ

ปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2555 

9(9.1)4.3 แผนปฏิบติั

งาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

9(9.1)4.4 คู่มือประกนั

คุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย 

9(9.1)4.5 คําส่ังให้เข้า

อบรมการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง 

9(9.1)4.4 รายช่ือผู้เข้า

รับการอบรมการเขียน

รายงานการประเมิน

ตนเอง 

9(9.1)4.5 ผลประเมิน

การอบรมการเขียน
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

การประเมินตนเอง ระดับ

มหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งช้ี

ของ สกอ.และสมศ. ผ่าน

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 7. มีการนําผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ผ่าน

สภามหาวิทยาลัย แล้วมา

ประกอบการพิจารณา

จัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ี

รายงานการประเมิน

ตนเอง 

9(9.1)4.6 ประกาศ เรื่อง 

กําหนดองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ระดับ

สาขาวิชา คณะวิชา และ

มหาวิทยาลัย 

9(9.1)4.7 รายงานการ

ประเมินตนเองของทุก

หน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย 

9(9.1)4.8 แผนพัฒนา

ปรบัปรุง 

5. มีการนําผลการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน

มาปรับปรงุการทํางาน  

และส่งผลให้มีการพฒันา

ผลการดําเนินงานตามตัว

บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัว

บ่งชี้ 

 

 1.  สํานักงานประกนั

คุณภาพได้นําผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของ

คณะ/สํานัก และ

มหาวิทยาลัย นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร 

และสภามหาวิทยาลัย นํา

ผลจากการประเมิน

คุณภาพไปวิเคราะห์และ

นํามาจัดทําแผนกลยทุธ ์ 

จัดกิจกรรม/โครงการ  ที่

ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ

การดําเนินงานของ

หน่วยงาน  ตรวจสอบได้

จากแผนของบประมาณ

ประจําป ี

9(9.1)5.1 แผนกลยทุธ์

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

9(9.1)5.2 แผนปฏิบติั

งานประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

9(9.1)5.3 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

2. มีแผนกลยทุธ์ประกัน

คุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2555 ที่ผ่าน

การกล่ันกรองจาก

คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาและ

ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย(กบ.) 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนับสนนุการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทัง้ 9  

องค์ประกอบ 

 

 1.  มหาวิทยาลัย

มอบหมายให้ศูนย์พัฒนา

และบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ITDS)  ดูแล

ในการจัดทําระบบ

ฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น 

ด้านนักศึกษา  หลักสูตร 

บุคลากร  การเงิน 

ภาวะการมีงานทํา การ

ประเมินผลการสอน

อาจารย์ตามที่ต้นสังกัด

กําหนด 

2.  มหาวิทยาลัยมีระบบที่

สนับสนุนข้อมลูประกนั

คุณภาพการศึกษาทุก

องค์ประกอบบนเว็บไซต์

ของสํานักงานประกนั

คุณภาพการศึกษา 

9(9.1)6.1 หน้าเว็บไซต์

ของมหาวิทยาลัย   

9(9.1)6.2 หน้าเว็บไซต์

ระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 (E-document)   
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้

บัณฑิต  และผู้ใช้บริการ

ตามพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้

นักศึกษา คณาจารย์ และ

บุคลากรของสถาบันเข้า

มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการประกนั

คุณภาพการศึกษา และ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้

บัณฑิตและผู้รับบริการ

ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย เช่น 

ผู้รับบริการทางวิชาการ

ของคณะ ได้เข้ามีมาส่วน

ร่วมในการประกันคุณภาพ 

อาทิ ในรปูแบบของการ

ร่วมเปน็กรรมการ การ

ร่วมกําหนดตวับ่งช้ีและ

เป้าหมาย การให้ข้อมูล

ป้อนกลับ หรือการให้

ความร่วมมือกับคณะใน

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ

ด้านการประกันคุณภาพ  

9(9.1)7.1 บันทึกข้อความ

8. มีเครือข่ายการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหว่างสถาบนั  และมี

กิจกรรมร่วมกัน 

 

 มหาวิทยาลัยมีการสร้าง

เครือข่ายด้านประกนั

คุณภาพการศึกษาและมี

กิจกรรมและประชุม

ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง   

9(9.1)8.1 หนังสือลงนาม

ความร่วมมือ 

9(9.1)8.2 หนงัสือ

ราชการเชิญประชุม 

9(9.1)8.3 คําส่ังไป

ราชการ 

9(9.1)8.4 รายงานการ

ประชุม 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ

งานวิจัยด้านการประกนั

คุณภาพการศึกษาที่

หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

 มหาวิทยาลัยโดยคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี

งานวิจัยเรื่อง การ

สังเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยรอง

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  

แหวนเพชร  เป็นผู้วิจยั 

9(9.1)9.1 งานวิจัยเรื่อง 

การสังเคราะห์ผลการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2553-2554 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7  หรือ 8  ข้อ 

มีการดําเนินการ

9 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555

7 9 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และ

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกนั

คุณภาพและจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมากย่ิงข้ึน 

1.  ควรส่งเสริมให้มีงานวิจยัด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ที ่15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์

นํ้าหนัก :   ร้อยละ  5

เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด(คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในของสกอ.   

ในปีการศึกษา 2553     คะแนนการประเมิน 4.70   

ในปีการศึกษา 2554     คะแนนการประเมิน 4.39   

คะแนนเฉลี่ย              คะแนนการประเมิน  4.54 

โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนภาพการดําเนินการจริงของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครตาม

องค์ประกอบ หลักเกณฑ์  และกระบวนการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษาระหว่างป ี

2553-2554 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผล
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
( , ) 

เป้าหมายปี
ถัดไป 

4 คะแนน 4.54 4.54 5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 10  การบริหารจดัการสถานศึกษา 3ดี (3D) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1    การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1.   วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 2.  จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน

ภูมิคุ้มกันภยัจากยาเสพติด 

 3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 4. ให้ความร่วมมือกับทกุฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 5. กํากับติดตามให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเปน็ไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

ผลการดําเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1.   วางแผนพัฒนา

สถานศึกษา ตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี (3D) 

 - มีการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปี

การศึกษา 2555 ทุก

สาขาวิชา 

- มีการจัดกิจกรรม

สถานศึกษา 3ดี ให้กับ

นักศึกษา 

- มีการจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เรื่องมาตรการห้ามสูบบหุรีใ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

10.1(1.1) รายงานผล

การตรวจสุขภาพ 

10.1(1.2) แผนปฏิบติั

งาน เงินกองทุน

กิจกรรมนกัศึกษา 

ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ.2556 

10.1(1.3) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร  

2.  จัดการเรียนรู้ จัด

กิจกรรมด้าน

ประชาธิปไตย ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และ

 - ด้านประชาธิปไตย 

  1.กิจกรรมการเลือกต้ัง

นายกองค์การนกัศึกษาฯวันที่ 

30 ม.ค.56 

10.1(2.1) บันทึกขอ

อนุมัติจัดกิจกรรมการ

เลือกตั้งฯ 

10.1(2.2) บันทึก
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยา

เสพติด 

 2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ 

วันที่ 4 ก.พ.56 ณ สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตัง้

ศูนย์ราชการฯ   

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.เข้าร่วมกิจกรรมเดินธรรม

ยาตรา-สมาธิงานฉลองพุทธ

ยันตี 2600 ป ี1 มิ.ย.55 ณ 

บริเวณมณฑลพิธีท้อง

สนามหลวง 

  2. กิจกรรมค่ายเรียนดีเมือ่

มีสมาธิ 2555 วันที ่14-16 

ธ.ค.55 ณ บ้านพักนานาชาติ 

จ.นครราชสีมา 

  3. เข้าร่วมประชุมกําหนด

ทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏใน

อนาคต ระหว่างวันที ่20-21 

ตลุาคม 2555 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฏร์ธานี 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     4. เข้าร่วมสัมมนาผู้นํา

นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ครั้งที ่2 ระหว่างวันที ่1-3 

เม.ย.56 ณ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 

     5. เข้าร่วมสัมมนาผู้นํา

นิสิตนักศึกษาฯ กิจกรรม

ข้อความเข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริม

เยาวชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งฯ 

10.1(2.3) หนงัสือเข้า

จากสํานกั

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

10.1(2.4) แบบรายงาน

ผลการดําเนินงาน ค่าย

เรียนดีเมื่อมีสมาธิ 

10.1(2.5) รายงานการ

เข้าร่วมประชุม 

10.1(2.6) บันทึกความ

เลขที่ 067/2556 ลง

วันที ่18 มี.ค.2556 

10.1(2.7) บันทึกความ

เลขที่ 092/2556 ลง

วันที่ 17 เม.ย. 2556 

10.1(2.8) โครงการ

อบรมคุณธรรมและ

จริยธรรม นกัศึกษา

ใหม่ ป ี2556 

10.1(2.9) คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัด

กิจกรรม ที่ 

1566/2555 

 

 

10.1(2.10) คําส่ัง
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 

29-30 เม.ย.56 ณ บ้านนารี

สอร์ท    อ.บ้านนา จ.

นครนายก 

  6.จัดโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ใหม่ ป ี2556 

- ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด 

  1. จัดกิจกรรมรณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพติด วันที่ 23 มิ.ย.55 

  2. จัดกิจกรรม  

“พระนครรวมพลังกบัเยาวชน 

ชุมชนร่วมต้านภัยยาเสพติด” 

วันที่ 25 ส.ค.55 

- ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด 
   3. จัดกิจกรรม “หอพักสี

ขาวปลอดเอดส์”  วันที่ 29 

ส.ค.55 

   4. จัดกิจกรรม “วันเอดส์

โลก”วันที่ 24 ธ.ค.55  

   5.เข้าร่วมประชุมสัมมนา

การจัดกิจกรรม 27-28 

เมษายน 2556 ณ ห้อง

ประชุมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

สสส. 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ที่ 

2289/2555 

10.1(2.11) คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัด

กิจกรรม ที่ 

2418/2555 

10.1(2.12) คําส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดกิจกรรม ที่ 

3536/255 

10.1(2.13) บันทึก

ข้อความที่ 093/2556 

ลงวันที ่17 เม.ย.56 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

3. พัฒนาอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาให้

มีองค์ความรู้และทักษะ

การปฏิบตัิงานเพื่อพัฒนา

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 

 

 

 

 - กิจกรรมเข้าร่วมโครงการ

สัมมนาบุคลากรพัฒนา

นักศึกษา 

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

เขตภาคกลางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติ เรื่อง พัฒนา

นักศึกษาใหม่ (ป ี๑) อย่างไร 

ให้ปรบัตัวได้ในสถาบนั วันที่ 

28 มี.ค.56 ณ มรภ.สวนดุสิต  

10.1(3.1) บันทึก

ข้อความที่ 073/2556 

ลงวันที ่20 มี.ค.56 

4. ให้ความร่วมมือกบัทกุ

ฝ่ายในการดําเนินงาน

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

 

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ตาม

นโยบาย 3D ร่วมกบัส่วน

ราชการสถานศึกษา สถาน

ประกอบการและชุมชน 

10.1(4.1) หนังสือแจ้ง

ผู้ปกครองนกัศึกษา

ใหม่ปีการศึกษา 2556  

ที่ ศธ 0565/3766  

10.1(4.2) ประกาศและ

มาตราการในการจัด

กิจกรรมต้อนรับน้อง

ใหม่และประชุมเชียร ์

2556 

5. กํากับติดตามให้

มหาวิทยาลัยพัฒนาหรือมี

นวัตกรรมส่งเสริมให้การ

ดําเนินงานเปน็ไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) 

 - มีการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการนกัศึกษา 

10.1(5.1) หนังสือเชิญ

ประชุม 

10.2(5.2) รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการนกัศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาครบ

ทุกด้าน 

2. ผู้นํานักศึกษามีความสามารถในการจัด

กิจกรรมโดยประสานพร้อมกับพัฒนาด้าน

กิจกรรมให้มีความหลากหลายข้ึน 

3. สามารถสร้างเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับ

ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีสิ่งจูงใจ เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง  

2. จัดอบรม สัมมนา และนํานกัศึกษาออกไป

ศึกษาดูงานทีห่น่วยงานภายนอกมากข้ึน 

3. จัดประชุมและเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิม

มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะของบุคลากรใน

การปฏิบตัิงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตาม

นโยบาย 3D 

3. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

ระยะ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานที่ทกุส่วนใน

มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมเพือ่ให้เกิดการ

ทํางานร่วมกนั 

2. จัดทําแบบฟอร์มประเมินผลที่ใช้งานแบบ

เดียวกัน 

3. จัดทําแบบเสนอรายงานผลให้ทราบทั่วทั้ง

องค์กร 

 
ตัวบ่งชี้ที ่10.2    ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
มีกิจกรรมสนบัสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) จํานวน 3 ด้าน 

 

ผลการดําเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน

1. มีกิจกรรมสนบัสนนุนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

จํานวน 3 ด้าน 

 

- จัดกิจกรรม

สนับสนุนการเรียนรู้ทุก

ด้าน ตามนโยบาย

สถานศึกษา 3D 

10.2(1.1) สรุปผลการ

ดําเนินกิจกรรม 

10.2(1.2)ภาพถ่าย

กิจกรรม 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน

2. แกนนํานักศึกษามีความสามารถในการ

ประสานและพัฒนางานกิจกรรม 

3. มีเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับ

มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

1. หาแรงกระตุ้นให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุก

ครั้ง  

2. จัดฝึกอบรมและนํานักศึกษาออกไปดูงานใน

หน่วยงานอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

3. จัดประชุมและเข้าทํากิจกรรมเพื่อสื่อสารกบั

ชุมชนเพ่ิม 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพฒันา 

1. อาจารย์ผู้สอน/บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้

ความสนใจ 

2. เพิ่มความรู้และทักษะของบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน เพือ่ให้เกิดการพัฒนางานนโยบาย 

3D 

3. ขาดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานที่ทกุภาคส่วนใน

มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม 

2. จัดทําแบบฟอร์มประเมินผลให้ใช้ร่วมกันได้ 

3. จัดให้มีการเสนอรายงานผลให้รูท้ั่วทั้งองค์กร 
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องค์ประกอบที่ 11  ระดับความสําเร็จ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งชี ้    กระบวนการ      
หน่วยงาน   :  มหาวิทยาลัย   คณะ  วิทยาลัย    สํานัก สถาบนั 
หน่วยวัด  จํานวนข้อ  
เป้าหมาย      มีการดําเนินการ 5 ข้อ (5 คะแนน) 

คําอธิบายตัวบ่งชี ้
 เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในการบูรณาการ

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน   ซึ ่งเป ็น

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์และสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของความเป็นไท  บน

พื้นฐานของการใช้ปัญญาและการพึ่งพาตนเอง   เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่สอดรับกับ

วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7  และมาตรา 

8 ตามลําดับ 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  หมายถึง แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่นําไปสู่เป้าหมายของความเป็นไท               

มีปัญญา  และพึ่งตนเองได้   ด้วยค่านิยมของประชาชนที่มีจิตสํานึกและศรัทธาความเป็นไท  

 

ผลการดําเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

เอกสารหมายเลข ผ่าน ไม่ผ่าน
1. มีแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยในการจัด

การศึกษาโดยบูรณา

การการศึกษา  

ศาสนา  และ

วัฒนธรรม ให้

นักศึกษามีปัญญา

พ่ึงพาตนเองได้  โดย

ผ่านการพิจารณาจาก

สภามหาวิทยาลัย 

 1.  จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะ

กรรม การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ 

2.  มีการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ในการจัดการศึกษา  โดย

บูรณาการการศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม  

ให้นกัศึกษามีปัญญา  และ

พ่ึงพาอาตนเองได้ และ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณา 

6.1.1(1.1) แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

6.1.1(1.2)  รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

6.1.1(1.3)  คําส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทาํ

แผนยุทธศาสตร์ 

6.1.1(1.4)  แผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ที่ผ่านการอนมุัติจาก

สภามหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์

ผลดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

เอกสารหมายเลข ผ่าน ไม่ผ่าน
2.  มีโครงการ/

กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ

การจัดการศึกษาให้

นักศึกษามีปัญญา

พ่ึงพาตนเองได้ 

 จัดทําแผนงานโครงการ

และกิจกรรมการศึกษาให้

นักศึกษา  มีปญัญาพึ่งพา

ตนเองได้ 

6.1.1(2.1)  แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม 

3.  ดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการและ

กิจกรรม 

 มีการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการและ

กิจกรรม 

6.1.1(3.1)  ผลการ

ดําเนินงานของแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการประมวลผล

และรายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการและ

กิจกรรมต่อ

มหาวิทยาลัย 

 มีการประเมินผลและ

รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนงานโครงการและ

กิจกรรมต่อมหาวิทยาลัย 

6.1.1(4.1)  รายงานการ

วิเคราะห์ผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ

และกิจกรรม 

6.1.1(4.2) รายงานผล

การดําเนินงานของแต่ละ

กิจกรรม 

6.1.1(4.3)  รายงานการ

ประชุม 

5.  มีการนําผลการ

ประเมินมาเปน็ข้อมูล

พัฒนาปรบัปรุงแก้ไข

ผลการดําเนินงาน

ต่อไป 

 มีการนําผลการประเมินมา

เป็นข้อมูลพัฒนาปรบัปรุง

แก้ไขผลการดําเนินงานใน

ปีต่อไป 

6.1.1(5.1)  รายงานผล

การปฏิบตัิงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

พระนคร 

6.1.1(5.2)  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

ปรบัปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนา

งานบรูณาการ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 

มีการดําเนินการ

5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555
5 5 5 5 5
ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน คะแนน
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้  

  
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการ

ดําเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการ

เรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมอง

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
ตาราง ส.1 ตามตัวบ่งชี้ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
กลุ่มสถาบันประเภท ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.87
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.24
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 

ข้อ 8 8 5.00 บรรลุ

 องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 134 37.96 5.00 บรรลุ

353

1 25.00 11.75 5.00 บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 

60 91 

 

25.78 2.15 

  

ไม่

บรรลุ 353

ผลต่างค่า

ร้อยละ 

5 60 -34.92 -14.55 ไม่

บรรลุ 

2.4 ระบบการพัฒนา

คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 5.00 บรรลุ

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษา และ

สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5.00 บรรลุ

2.6 ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอน 

ข้อ 7 7 5.00 บรรลุ

2.7 ระบบและกลไกการ

พัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

2.8 ระดับความสําเร็จของ

การเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมที่

จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

1  

(สมศ.) 

  

  

  

  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 3500 177.39 5.00

  

บรรลุ

1973

จํานวนผู้ตอบแบบ

สํารวจ 

 

คน 2992
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  

  

  

จํานวนผูส้ําเร็จ

การศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ  

คน 3492

  

จํานวนผูส้ําเร็จ

การศึกษาที่ได้งานทํา 

คน 2771

  

จํานวนผูส้ําเร็จ

การศึกษาประกอบ

อาชีพอิสระ 

คน 729

  

จํานวนบัณฑิตที่มีงาน

ทําก่อนเข้าศึกษา 

คน 762

  

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษา

ต่อ 

คน 257

  

เงินเดือนหรือรายได้ต่อ

เดือนของผูส้ําเร็จ

การศึกษาที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

คน 15190

  

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี โท และ

เอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน

ประเมิน

จาก

นายจ้าง 

4.00 4.21 4.21 บรรลุ

3  

(สมศ.) 

  

ผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

 

ร้อยละ 3.51

  

26.25 25.00 5.00

  

บรรลุ

105
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

4 

(สมศ.) 

 

ผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญ

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 3.51 9.75 36.11 3.61 บรรลุ

27

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.51

  

1215 3.44 2.87

  

ไม่

บรรลุ 353

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 8.00 0.00 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 155.00 306.00 

อาจารย์วุฒิปริญญา

เอก 

คน 99.00 495.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 

คน 0.00 0.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาโท 

คน 46.00 138.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 

คน 29.00 174.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 

คน 0.00 0.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาโท 

คน 10.00 50.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 

คน 6.00 48.00 

ศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 

คน 0.00 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาโท 

คน 0.00 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาเอก 

คน 0.00 0.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 5.00 บรรลุ

3.2 ระบบและกลไกการ

ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 5.00 บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย   
4.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 8 8 5.00 บรรลุ

4.2 ระบบและกลไกการ

จัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 25000 27,782,690.00 79,152.96 5.00

  

บรรลุ

351.00

5 

(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 24.75 7.1 3.53

  

ไม่

บรรลุ 351.00

   6 

(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้

ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 20 35.00 9.97    2.49 ไม่

บรรลุ 353.00

7 

(สมศ.) 

  

ผลงานวิชาการที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 6 19.50 5.56 2.78

  

ไม่

บรรลุ 353.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
5.1 ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่

สังคม 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

 

 

5.2 กระบวนการบริการ

ทางวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

 

 

 

8 

(สมศ.) 

  

  

  

  

ผลการนําความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้

ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการ

วิจัย 

ร้อยละ 30 15.00 55.56 5.00

  

บรรลุ

27.00

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 บรรลุ

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 6 6 5.00 บรรลุ

10 

(สมศ.) 

การส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย
ปี 2555 

ผลการดําเนินงาน        
 

ผลการ
ประเมิน
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

บรรลุ ,
 ไม่
บรรลุ 

รอบ 12 เดือน 
รอบ 12 
เดือน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  
7.1 ภาวะผูน้ําของ

คณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 5.00 บรรลุ

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่

สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการ

ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5.00 บรรลุ

7.4 ระบบบริหารความ

เสี่ยง 

ข้อ 6 6 5.00 บรรลุ

12 

(สมศ) 

การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของสภาสถาบัน 

คะแนน 5 5    5.00 บรรลุ

 

 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหาร

สถาบัน 

คะแนน 3 4.67 4.67 บรรลุ

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
8.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 5.00 บรรลุ

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 5.00 บรรลุ

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในรับรอง

โดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.5 4.54 4.54 บรรลุ



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปีการศึกษา 2555  239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ส. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม การแปลผล

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 4.03 5.00 5.00 4.64 ระดับดีมาก

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4. การวิจัย 5.00 5.00   5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 4.27 5.00 5.00 4.87 

ระดับดีมากการแปลผล ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก
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ตาราง ส. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ์ 
รวม การแปลผล

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา 
           

   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ

การบริหารการอุดมศึกษา 
- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา 
4.27 5.00 - 4.78 ระดับดีมาก 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 4.27 5.00 5.00 4.87 ระดับดีมาก
การแปลผล ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ตาราง ส. 4 ผลการประเมินตามมองด้านการบริหารจัดการ    

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม การแปลผล

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.54 5.00 - 4.27 ระดับด ี

รวม 4.27 5.00 5.00 4.87 ระดับดีมาก

การแปลผล ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ตาราง ส. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา    

องค์ประกอบคุณภาพ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม การแปลผล

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

4.03 5.00 - 4.78 ระดับดีมาก

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดับดีมาก

(2) ด้านวิชาการ 3.54 5.00 - 4.42 ระดับด ี

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

(4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

(2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

(4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
- 5.00   5.00 ระดับดีมาก

รวม 4.27 5.00 5.00 4.87 ระดับดีมาก

การแปลผล ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ประจําปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที ่4 - 6 กันยายน พ.ศ.2556 
 
วันพุธที่ 4 กนัยายน พ.ศ.2556 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประ เ มิ น คุณภาพ

การศึกษาภายในประชุมร่วมกัน  

 

 

ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคาร 

100 ป ี 

การฝึกหัดครไูทย 

09.00 – 09.30  น. - รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล 

อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และแนะนํา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนะนํา

คณะกรรมการฯ 

09.30 - 10.00 น. อธิการบดีแนะนํามหาวิทยาลัย และสรปุผล

การประเมินตนเอง ประจําปกีารศึกษา 2555 

10.00 – 12.00  น. คณะกรรมการตรวจประ เ มิ น คุณภาพ

การศึกษาฯ ตรวจประเมินผลการดําเนินงานใน

แต่ละองค์ประกอบ และตรวจสอบเอกสาร

หลักฐาน 

ห้องประชุมพินิตประชานาถ 

1 ช้ัน 1 อาคาร 100 ป ี 

การฝึกหัดครไูทย 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30  น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ ตรวจประเมินผลการดําเนินงานใน

แต่ละองค์ประกอบ (ต่อ) 

ห้องประชุมพินิตประชานาถ 

1 ช้ัน 1 อาคาร 100 ป ี 

การฝึกหัดครไูทย 15.30 – 16.30  น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ประจําวัน 
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วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯประชุมร่วมกันก่อนการตรวจ

ประเมินวันที่ 2  

ห้องประชุมพินิตประชานาถ 

1 ช้ัน 1 อาคาร 100 ป ี 

การฝึกหัดครไูทย 
09.00 - 12.00  น. 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในการตรวจเยี่ยม

สถานที ่

กลุ่มที่ 1  
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- พุทธวิชชาลัย 

- สํานักวิทยบริการฯ 

- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

กลุ่มที่ 2  
- วิทยาลัยการฝึกหัดคร ู

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

- คณะวิทยาการจัดการ 

- สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 

- สํานักงานอธิการบดี 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30  น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ แบ่งกลุ่มในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ และเจ้าหน้าที ่

กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุัน 

- กลุ่มที ่1 ห้องประชุม

สภามหาวิทยาลัย ช้ัน 

4 อาคาร 100 ป ี       

การฝึกหัดครไูทย 

- กลุ่มที ่2 ห้องรับรอง 1 

ช้ัน 4 อาคาร 100 ป ี

การฝึกหัดครไูทย 

- กลุ่มที ่3 ห้องรับรอง 2 

ช้ัน 4 อาคาร 100 ป ี
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เวลา กิจกรรม สถานที่ 
การฝึกหัดครไูทย

- กลุ่มที ่4 ห้องประชุม

พินิตประชานาถ 2 ช้ัน 

3 อาคาร 100 ป ี 

- การฝึกหัดครไูทย 

 
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
9.00 – 12.00  น. คณะกรรมการตรวจประ เ มิ น คุณภาพ

การศึกษาฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติม และประชุมสรุปผลการประเมิน 

ห้องประชุมพินิตประชานาถ 

1 ช้ัน 1 อาคาร 100 ป ี 

การฝึกหัดครไูทย 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น. เตรียมนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ห้องประชุมกิจจาทร 2 ช้ัน 4

อาคารปิยมหาราช 14.30 – 16.30  น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในด้วยวาจา 

 
หมายเหตุ * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  ** พักรบัประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




