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ส่วนที่ 3 

  
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา  2558 

 

คณะ ศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์สกอ. 
ระดับคณะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 
1. คุณภาพบัณฑิต 
(6 ตัวบ่งช้ี) 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(ปัจจัยน าเข้า) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปัจจัยน าเข้า) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 
(3 ตัวบ่งช้ี) 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน 
      สร้างสรรค(์กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปัจจัยน าเข้า) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ผลลัพธ์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 
(1 ตัวบ่งช้ี) 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม(กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(1 ตัวบ่งช้ี) 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ 
(2 ตัวบ่งช้ี) 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
5.1.2 การเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.5 การจัดการความรู ้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน รองคณบดฝี่ายวางแผน/รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
5.2  ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(กระบวนการ) รองคณบดีฝ่าย.......... 

(ตามโครงสร้างคณะ) 
รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ 13 ตัวบ่งชี้  
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องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 
 

ผลการด าเนินงาน .-  

 

คณะศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 4 .หลักสูตร  ระดับ
ปริญญาโท -  หลักสูตร และปริญญาเอก - หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรดังนี้.- 

 
 

 องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตร 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 
(ผ่าน / 
ไม่ผ่าน) 

2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 5. หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 

การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

 
 

ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล 

ผ่าน 4.24 0.67 1.41 0.50 2.00 1.43 

2. หลักสูตรการโรงแรม ผ่าน 4.46 2.00 1.56 1.88 1.00 2.16 

3.       หลักสูตรการท่องเที่ยว ผ่าน 4.38 2.00 2.07 2.88 1.00 2.55 

4.       หลักสูตรภาษาไทย               
          ประยุกต ์

ผ่าน - 3.00 2.40 2.75 3.00 2.58 

 
          รวม 

 2.18 

 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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สูตรการค านวณ : เท่ากับ  

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร xxx xxx 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ xxx  

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

           

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ. 1.1-1-01 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2558 

 

จุดเด่น 

1. คุณภาพของบัณฑิต 

2. การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรจะมีการพัฒนาผลงานวิชาการ 

2. ควรจะมีสิ่งสนับสนุุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อกาเรียนการสอน  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ. ทรงสิริ วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสุทธมิา วันเพ็ง หัวหน้างานหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน สาขาวิชา รวม 

ภาษาไทย
ประยุกต์ 

การท่องเที่ยว การโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารฯ 
ศึกษาท่ัวไป คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ า 6 9 7 10.5 57 89.5 

- ปฏิบัติงานจริง 6 8 7 9.5 55 85.5 

- ลาศึกษาต่อ - 1 - 1 2 4 

จ านวนอาจารย์ประจ า
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- 1 1 2 10 14 
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สูตรการค านวณ:  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 

= 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 

= 

 

14 

 
15.64 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

89.5 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
X 5 

 

= 

 

 
15.64 

 

1.95 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

20 14.52 1.81 15.64  1.95     

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ชื่อย่อคณะ  
ศศ.1.2 - 01 แบบสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามสาขา ประจ าปี 2558 
ศศ.1.2 - 02 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 2558 
ศศ.1.2 - 03 ข้อมูลอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกแยกตามสาขา 
  
 
 
 



 

ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558           3 - 7                                 ระดบัคณะ       

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

 
จุดเด่น 

1. มีความรู้ลึกซึ้งเฉพาะด้าน 
2. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่บุคคลภายในและภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
2. สรรหาบุคลากรภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ประสานแหล่งทุนเพ่ือขอสนับสนุนแก่อาจารย ์
2. ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาทางวิชาการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ การเป็นวิทยากรภายในและ

ภายนอก 
  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวปุณยาพร  ชนะพล งานบุคลากร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนุชาวดี  แซ่ตั้น งานบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน สาขาวิชา รวม 

การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาอังกฤษ
สื่อสารสากล 

ภาษาไทย
ประยุกต์ ศึกษาทั่วไป    คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 9 7 10.5 6 57    89.5 
- ปฏิบัติงานจริง 8 7 9.5 6 55    85.5 

- ลาศึกษาต่อ 1 - 1 - 2    4 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์

9 7 8.5 3 38    65.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์

- - 2 3 18    23 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

- - - - 1    1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์

- - - - -    - 
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สูตรการค านวณ:  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 

 

= 

 

 

24 

 
 

26.81 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 89.5 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 

 

= 

 

 
26.81 

 
 

2.23 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 
 

60 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

40 26.81 2.23  26.66  2.22     

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.1.3-01 แบบสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
ศศ.1.3-02 บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ า 

ศศ.1.3 - 03 ข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย)์ 

ศศ.1.3 - 04 รายชื่ออาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแยกตามสาขา 

 
\ 

จุดเด่น 
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1. มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาผลงานให้สูงขึ้นกว่าเดิม เช่น ผศ รศ ศ 
2. ลดภาระงานสอนและภาระงานอ่ืน ๆ เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการท างานผลงานวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรสนับสนุนในด้านปัจัยเวลาในการขอต าแหน่งทางวิชาการ แหล่งเงินทุน 
2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการ 
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวปุณยาพร  ชนะพล งานบุคลากร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนุชาวดี  แซ่ตั้น งานบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน :   

         ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 
ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความแตกต่าง

ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าคา่ความแตกต่างมาพิจารณาดังนี ้
ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 

ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 

และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า:  
1. ค านวณค าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปดิสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังนี ้

SCH = Σnici   (เมื่อni= จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาทีi่ci= จ านวนหน่วยกิตของวิชาทีI่) 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี ้

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

 
                                    1,570(SCH) ทั้งป ี

 
36 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= 43.63+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา ) 

 
 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
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กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทย์ศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร ์

8:1 
4:1  
6:1 

6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชีการ 
จัดการการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร ์

25:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 7. นิติศาสตร ์ 50:1 
3.วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 
ผังเมือง 

8:1 9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และ 
ประยุกต์ศิลป ์

8:1 

5. เกษตรป่าไม้และประมง 20:1 10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี ้

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2558 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
 - ระดับอนุปริญญาตร ี  
 - ระดัปริญญาตร ี 43.63 
 - ระดับป.บัญฑิตขั้นสูง  
 - ระดับปริญญาโท  
 - ระดับปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 30.5 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 25 : 1 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง 
(ที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ) 

1.43 
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สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  

 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100  
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น  5  คะแนน 

 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น  0  คะแนน 

 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 

คะแนนที่ได้ =   5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

ตัวอย่าง 
 

= 5 - 
(12 ) = 5 – 3 = 

    2       
คะแนน 

4   4  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

        -94.28 5  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ1.4-1-01 ตารางสรุปค่า FTES  
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จุดเด่น 

1. ข้อมูลที่ได้น ามาตัดสนใจ วางแผน การบริหารและพัฒนาในด้านอัตราก าลัง การวิเคราะห์
จัดท างบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรในสาขาวิชาศึกษาท่ัวไปมีจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งชี ้ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวปนัดดา  ศิริโคตร หัวหน้างานทะเบียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 : การบริการนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

☑1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

                คณะศิลปศาสตร์ มีแนวทางในการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา ดังนี้  
-      คณะฯได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้ค าแนะน า (ศศ.1.5-1-01) 
-     คณะฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจัดให้มีชั่วโมง 

HOMEROOMในตารางสอนของนักศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอบถามและติดตามการเรียน
รวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึนกับนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ ปัญหา
ส่วนตัว ปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น (ศศ.1.5-1-02) 

-   คณะฯ มีแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา ซึ่งนักศึกษ าสามารถรับบริการได้ที่ห้องแนะแนว ชั้น 2 อาคาร 
1คณะศิลปศาสตร์เบอร์02-6653555ต่อ1958อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นและ
หากปัญหาใดที่ต้องการด าเนินงานต่อไม่สามารถแก้ไขได้อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้น าข้อมูล ปัญหา
ต่างๆพิจารณาในสาขาวิชาเพ่ือให้ค าปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้ 
นักศึกษามีความเข้าใจและมีความพร้อมในการศึกษาต่อภายในคณะต่อไป (ศศ.1.5-1-03) 

-     คณะฯ มีหัวหน้างานท าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนนักศึกษา  ดังนี้ 
   - ส านักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  น.ส.เบญจมาศ  สระบัวค า เบอร์ติดต่อ 081-6145756 

   - งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  น .ส.ชฎาพร   จีนชาวนา   เบอร์ติดต่อ 081-3140588 

   - งานกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา  นายพัลลพ  หามะลิ      เบอร์ติดต่อ 089-4422716 

   - งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑูรย์        เบอร์ติดต่อ 081-4003651 

   - งานกฬีาและงานรักษาดินแดน  ผศ.จิรภัทร  ตันติทวีกุล     เบอร์ติดต่อ 091-4358078 

   - งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย  ผศ.สิริรัตน์  วงษ์ส าราญ  เบอร์ติดต่อ  089-7685010 

   - งานแนะแนวทางการศึกษา  นางกรรณิการ์  บูรพาพิชิตภัย      เบอร์ติดต่อ 086-3267615 

   - งานศิลปวัฒนธรรม นางสุกัญญา  เจียมวิเศษ  เบอร์ติดต่อ       เบอร์ติดต่อ  084-6371323 
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         -  คณะฯ ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการให้บริการงานกิจการนักศึกษา  

               และได้น าผลจากการประเมินปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงซึ่งผลการประเมินในปี2558 ดีขึ้นกว่าปี2557 

            (ศศ.1.5-1-04)  

☑2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา    

      แก่นักศึกษา 

 คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางในการบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 

 1.1 โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ศศ.1.5-2-01) 

2. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานแก่นักศึกษาผ่านคณะและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านwebsiteของคณะฯ  
(ศศ.1.5-2-02)  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษา(ศศ.1.5-2-03) และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://www.rmutp.ac.th. (ศศ.1.5-2-04) 
☑ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะศิลปศาสตร์มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ดังนี้            

1.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ าปี 
การศึกษา 2558 ในวันที่  21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร  (ศศ.1.5-3-01) 

2.       คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อยประจ าปีการศึกษา  

2558 ในวันที่ 19 มษายน 2559 ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ศศ.1.5-3-02)เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในระดับชั้นปริญาตรี  
นอกจากโครงการปัฐฉิมนิเทศแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เชิญสถานประกอบการต่างๆ
มาร่วมเปิดบูธเพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษามาท าการสมัครงาน  (ศศ.1.5-3-03)อีกท้ังยังท าให้นักศึกษา
นั้นฝึกพูด และเขียนใบสมัครงาน 
 

☑ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5  
               คณะศิลปศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ งานต่างๆในฝ่ายกิจการนักศึกษา  (ศศ.1.5-4-01) 
 

https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
http://www.rmutp.ac.th/
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☑5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ 

ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

จากผลกระประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการค่าเฉลี่ยการให้บริการด้านงานพัฒนาวินัยมีผลประเมินต่ ากว่า
งานอ่ืนๆ คณะได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของการให้บริการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา(ศศ.1.5-5-01)นอกจากนี้แล้วยังได้มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (ศศ.1.5-5-02) 
☑6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

                                      คณะศิลปศาสตร์ได้ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่
ศิษย์เก่า ดังนี้ 
1.ได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านwebsiteของมหาลัย www.rmutp.ac.th  (ศศ.1.5-6-01) 
websiteคณะฯ http://larts.rmutp.ac.th/2554 (ศศ.1.5-6-02) 
รวมทั้ง Facebookของคณะฯ https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?fref=ts  (ศศ.1.5-6-03) 
2. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การฝึกท าลูกประคบให้กับศิษย์เก่า         
(ศศ.1.5-6-04) 
 
    
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

      / 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

5        6 5  

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 

https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
http://larts.rmutp.ac.th/2554
http://larts.rmutp.ac.th/2554
https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?fref=ts
https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?fref=ts
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ศศ.1.5-1-02 ตาราง Home Room 

ศศ.1.5-1-03 แบบฟอร์มบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ศศ.1.5-1-04 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ศศ.1.5-2-01 โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ศศ.1.5-2-02 websiteของคณะฯ http://larts.rmutp.ac.th/2554 

ศศ.1.5-2-03 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ศศ.1.5-2-04 เว็ปไซด์มหาวิทยาลัย  http://www.rmutp.ac.th.    

ศศ.1.5-3-01 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (ภาพรวมมหาลัย) 

ศศ.1.5-3-02 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (คณะ) 

ศศ.1.5-3-03 งาน “ราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ” ประจ าปีการศึกษา 2558 

ศศ.1.5-4-01 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ศศ.1.5-5-01 รายงานการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ศศ.1.5-5-02 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ศศ.1.5-6-01 ไซด์มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th   

ศศ.1.5-6-02 เว็ปไซด์คณะ http://larts.rmutp.ac.th/2554 

ศศ.1.5-6-03 Facebook คณะฯ  https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?fref=ts 

ศศ.1.5-6-04 โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=website&biw=815&bih=496&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDcQ7AlqFQoTCISXtPvT68cCFYYEjgodal0JSA
http://larts.rmutp.ac.th/2554
http://larts.rmutp.ac.th/2554
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/2554
http://larts.rmutp.ac.th/2554
https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?fref=ts
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จุดเด่น 

1. คณะฯ มีระบบการดูแลนักศึกษาและผู้ที่รับผิดชอบในการให้ค าแนะน าอย่างชัดเจน  

2. คณะฯ มีผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรม  

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาปัจุบันและศิษย์เก่าให้มากข้ึน  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ อ.ประดิษฐ ์พยุงวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางกรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย หัวหน้างานกิจการฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

☑ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ  

         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 

       คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การ  จัดท าแผนและจัดท ากิจกรรม (ศศ.1.6-1-01)  

 

☑ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม  
         มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  

 

 
 
 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู ้  
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินกาจัดและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวน 3 โครงการ 

 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                   -โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสัญจร (ศศ.1.6-2-01)    

 

 2. ด้านความรู้ 
                    - โครงการการแข่งขันมัคคุเทศน์ (ศศ.1.6-2-02)  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

                    - โครงการการแข่งขันทักษะมัคคุเทศน์  (ศศ.1.6-2-03)                        
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                      -   โครงการ RMUTP GAMES  (ศศ.1.6-2-04)  
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  - โครงการการแข่งขันทักษะมัคคุเทศน์ (ศศ.1.6-2-05) 

                   

☑ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

  คณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดส่งผู้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ    
ประกันคุณภาพการศึกษาก(ภายใน)ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา (ศศ.1.6-3-
01)  

 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ  

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 

 คณะศิลปศาสตร์ได้ท าการประเมินทุกโครงการในภาพรวมสรุปปัญหา อุปสรรค์ แ ละแนวทาง
แก้ไข เสนอแนะแนวทางเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป  

 

 (ศศ.1.6-4-01)   

  
 

 

 

☑ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 คณะศิลปศาสตร์ได้ท าการประเมินความส าเร็จโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 85 ทุกกิจกกรรม/โครงการ และทุกโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน (ศศ.1.6-5-01)  

  
  

☑ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  คณะศิลปศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะเข้าร่วมหารือในการประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อก าหนดแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังรายงานการประชุมสโมสร
นักศึกษา (ศศ.1.6-6-01)  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

               (ข้อ) 

12 เดือน 

(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 
การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

 
 

□  □  ☑ 

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   
 6 5  

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.1.6-1.01 แผนการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

ศศ.1.6-2.01 โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสัญจร 

ศศ.1.6-2.02 โครงการแข่งขันมัคคุเทศน์ 

ศศ.1.6-2.03 โครงการแข่งขันมัคคุเทศน์ 

ศศ.1.6-2.04 โครการ RMUTP GAMES 

ศศ.1.6-2.05 โครงการแข่งขันมัคคุเทศน์ 

ศศ.1.6-3-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) 

ศศ.1.6-4-01 ผลสรุปการประเมินความส าเร็จภาพรวมของกิจกรรม 

ศศ.1.6-5-01 ผลสรุปการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

ศศ.1.6-6-01 รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา 
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จุดเด่น 

1. มีการจัดท าแผนและวางแผนการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา  

2. นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการฝึกให้สโมสรนักศึกษาได้มีทักษะในการด าเนินกิจกรรมมากกว่านี้  

2 ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ อ.ประดิษฐ ์พยุงวงศ ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางกรรณิการ์ บูรพาพิชิตภัย หัวหน้างานกิจการฯ 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

☑ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ 
 
 
           ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ผ่านหน้าเว็บไซด์
งานวิจัยของคณะ http://larts.rmutp.ac.th/2554/?page_id=4655 (ศศ 2.1-1-01) เพื่อให้ข้อมูลในการค้นหา
ส าหรับนักวิจัย โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น 
      1.    ข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

2.    ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น อ้างอิง ด้านงานวิจัย มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ศศ 2.1-1-02) 
3.    มีข่าวสารต่าง ๆ ด้านทุนวิจัย งานประชุมวิชาการต่าง  ๆ

มีแบบฟอร์มส าหรับงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larts.rmutp.ac.th/2554/?page_id=4655
http://larts.rmutp.ac.th/2554/?page_id=4655
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☑ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
-              -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-               - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
-                - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

-  
1.    คณะศิลปศาสตร์มีหน่วยงานวิจัย โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้บริการส าหรับอาจารย์ที่ต้องการข้อมูล

ด้านงานวิจัย เช่น แบบฟอร์ม ประชาสัมพันธ์งานประชุมต่าง ๆ เป็นต้น   
2.       มีห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับค้นหาข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์  มีห้องสมุดรวมศูนย์ พ.พ. (ศศ 2.1-2-01) 
3.  มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือเครือข่าย 9 ราช

มงคล และสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี (ศศ 2.1-2-02) 
4.  มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดย

ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์คณะและเว็บไซต์คณะ จากประกาศของมหาวิทยาลัย (ศศ 2.1-2-03) 
5.    คณะได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานวิจัยในรอบปีงบประมาณ 58 ในหัวข้อ งานวิจัยง่ายนิดเดียว เมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2558 (ดร ละเอียด ศิลาน้อย) (ศศ 2.1-2-04) 
 
□3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการสนันสนุนงบประมาณส าหรับงานวิจัย ซึ่งตรงกับปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
(ศศ 2.2-01) 
1. งบประมาณเงินรายจ่าย ของคณะจ านวน 2 โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ได้รับ 406,800 บาท และร่วมวิจัยต่างคณะ 2 
โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ได้รับเฉพาะของคณะ ตามสัดส่วน 239,925 บาท 
2. งบประมาณเงินรายได้คณะ จ านวน 6 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 230,000 บาท 
3. งบประมาณวิจัยสถาบัน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 100,000 บาท 
(ศศ 2.1-3-01) 
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□  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นเงิน 83,045 บาท ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีผู้ที่เสนอขอใช้งบเสนอผลงาน จ านวน 4 
ผลงาน คิดเป็นเงิน 71,120 บาท 
 
 

□  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 
2558 ของมหาวิทยาลัยในวันคล้ายวันสถาปนา และได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นสาขา
สังคมศาสตร์ คือ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู และได้มีการประกาศเชิดชูเกียรติผ่านหน้าเว็บไซด์ของคณะ (ศศ 2.1-
5-01) รวมถึง ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ก็ร่วมแสดงความยินดีผ่านหน้าเว็บ
ไซด์คณะเช่นกัน (ศศ 2.1-5-02) 
    คณะได้จัดส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการ
วิชาการ ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน (ศศ 2.1-5-03) 
 

□  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

            คณะศิลปศาสตร์ได้จัดเตรียมระเบียบ (ศศ 2.1-6-01) ประกาศ และข้ันตอนการด าเนินการจด
ลิขสิทธิ์ (ศศ 2.1-6-02) ไว้ส าหรับนักวิจัยที่ต้องการ ทั้ง paper และผ่านหน้าเว็บไซด์คณะ โดยอ้างอิงข้อมูล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

 

 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

5 
 

5 6 5 6 5 6 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ 2.1-1-01 เว็บไซด์หน่วยงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

http://larts.rmutp.ac.th/2554/?page_id=4655 

ศศ 2.1-1-02 เว็บไซด์ระบบฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และระบบ e-book อ้างอิงจากมหาวิทยาลัย    

 http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/ 

ศศ 2.1-2-01 ห้องสมุด มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร 

เว็บไซด์ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ศศ 2.1-2-02 เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์สนับสนุนงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชมงคล  

ศศ 2.1-2-03 เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่าง ๆ 

ศศ 2.1-2-04 ภาพประกอบการอบรมโครงการ 

ศศ 2.1-3-01 หนังสืออนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 

ศศ 2.1-4-01 โครงการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

ศศ 2.1-4-02 หลักฐานการเข้าร่วมการเผยแพร่งานวิชาการท้ังในและต่างประเทศของอาจารย์ในคณะ 

ศศ 2.1-5-01 เว็บไซด์ประกาศเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 

ศศ 2.1-5-02 เว็บไซด์แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ กับรางวัลบทความดีเด่น 

http://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-e-book/


 

ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558           3 - 28                                 ระดบัคณะ       

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

ศศ 2.1-5-03 บันทึกข้อความส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย 

ศศ 2.1-6-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ .ศ. 2555 

ศศ 2.1-6-02 ขั้นตอนการด าเนินการจดลิขสิทธิ์ 

ศศ. 2.2- 01 แบบสรุปงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศศ 2.3 - 01 แบบสรุปรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 

 
 

จุดเด่น 

1. มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการสืบค้นข้อมูล และอ้างอิงประกอบการท าวิจัย  

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานจากทางมหาวิทยาลัยและคณะ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. หาวิธีกระตุ้นให้คณาจารย์มีการกระตือรือร้นในการท าวิจัยให้มากข้ึน  

 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สร้างนโยบาย ส่งเสริมงานวิจัยสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนิตินันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)  มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯดังนี้.- 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน สาขาวิชา จ านวน 

รวมคณะ ภาษาอังก
ฤษเพื่อ
การ

สื่อสาร
สากล 

การ
ท่องเที่ย

ว 

การ
โรงแรม 

ภาษาไทย
ประยุกต ์

ศึกษา
ทั่วไป 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 10.5 9 7 6 57 89.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลา
ศึกษาต่อ) 

      

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.5 8 7 6 55 85.5 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       

-  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ       

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 0 0 2 4 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       

รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

      

- จ านวนเงินสนับสนุนฯจากภายใน       

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,00
0 

30,00
0 

25,00
0 

271,8
00 

629,9
25 

976,725 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       

- จ านวนเงินสนับสนุนฯ จากภายนอก       

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       

ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
976,725 = 

11,424.68 
= 2.28คะแนน 

83 
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กรณีที่คณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเงินสนับสุนนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ = 2.28 คะแนน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีคะแนนเงินสนับสุนนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ = ………. คะแนน 
 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมา

ย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย 

 
2.35  

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

 

 

25,000

0 

11,424.6

8 

2.28 11,424.6

8 

2.28 11,424.6

8 

2.28 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ. 2.2- 01  
 

แบบสรุปงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
 

จุดเด่น 

 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สัดส่วนจ านวนคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยในแต่ละสาขายังมีจ านวนน้อย 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดอบรมเพื่อหาแนวทางส่งเสริม สร้างแรงจูงใจส าหรับคณาจารย์ ให้เข้ามาท าวิจัยมากขึ้น  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนิตินันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ: 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทีค่้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set) 

สาขาวิชา จ านวน 

รวมคณะ 
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ
สื่อสารสากล 

ท่องเที่ย
ว 

โรงแ
รม 

ภาษา
ไทย

ประยุ
กต์ 

ศึกษา
ทั่วไป 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 10.5 9 7 6 57 89.5 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง        

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

9.5 8 7 6 55 85.5 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

    
  

-  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ       

- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 1 0 0 2 4 

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ       

จ านวนผลงานทางวิชาการ       

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  1   
 
  

7 
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ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

 3   

 
 
 

3 

6 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(0.40) 

    
  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

1    

 1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

    

  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00) 

    

  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) 
 

    
  

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว(1.00) 
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- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ(1.00) 

    
  

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00) 

    

  

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว(1.00) 

    

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 0.6 1.4   2.4 4.4 

จ านวนงานสร้างสรรค์       

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

    

  

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40) 

    
  

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ(0.60) 

    
  

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 

    

  

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

    
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานสร้างสรรค์       

 

ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

4.4 X 100 
= 4.92 = 1.23 คะแนน 

89.5 
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กรณีที่คณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ = 1.005 คะแนน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีคะแนนร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ = ………. คะแนน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

 

1.23 

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

5 4.92 1.23 4.92 1.23 4.92 1.23 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ 2.3-01 แบบสรุปรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 

 

จุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สัดส่วนจ านวนผลงานที่เผยแพร่ มีจ านวนน้อย 

2. ขาดการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ กพอ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ฝ่ายวิชาการจัดอบรมโครงการที่มีส่วนเสริมสร้าง กระตุ้น เพื่อให้นักวิจัยเห็นความส าคัญ
ของการเผยแพร่งานวิจัย หรือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับกลุ่มนักวิจัย เพื่อ
ส่งผลงานไปเผยแพร่ 

2. จัดอบรมเสนอแนะแนวทางและขั้นตอน เกี่ยวกับ การเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล กพอ 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนิตินันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยฯ 
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องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี:กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี ้ (ขีด ☑ หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้  
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 
2558 (ศศ.3.1-1-01) เพ่ือด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 (ศศ.3.1-1-02) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป้าหมาย โดยมีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชนโดยเป็นชุมชนที่เคยรับบริการวิชาการจากทางคณะฯ มาแล้ว เช่น ชุมชนท่าเรือ ชุมชนเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ประธาน อสม . เป็นต้นเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้
ส ารวจกลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ ชุมชนในสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มาก
ขึ้น รวมทั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ ซึ่งแบ่งเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  ซึ่งมีท้ังหมด 4 โครงการ ดังนี้ 

โค    1. โครงการ “การยกระดับคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ด้านบริการ”  

โ        2. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ  

3.     3. โครงการ “ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์”  
4.     4. โครงการ “การยกระดับพัฒนาคุณภาพชวิตชุมชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”  
     ซึ่งทั้ง 4 โครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ าปี พ .ศ. 2559 
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2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นการส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการและการพัฒนาอาชีพ เพื่อก าหนดกิจกรรมในโครงการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง และน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว
ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งได้มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และยังสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับการการเรียนในห้องเรียนไปใช้ และฝึกประสบการณ์การแก้ปัญหาจากค าถามของคนใน
ชุมชนตามผลของแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ (ศศ.3.1-2-01) และชุมชนได้ส่งหนังสือแจ้งผลการน า
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2558  

  

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าจ านวนทั้งสิ้น  4 โครงการ ดังนี้ 
1.      1. โครงการ “การยกระดับคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

ด้านบริการ” จัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 จังหวัดราชบุรี 
2.     2. โครงการ “ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ” จัดขึ้นในวัน  23 – 24 และ         30 - 

31 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร .พระนคร 

3.         3. โครงการ “ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์” จัดขึ้นในวัน 21 – 22 พฤษภาคม 2559 จังหวัดกาญจนบุรี 
4.         4. โครงการ “การยกระดับพัฒนาคุณภาพชวิตชุมชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี” จัดขึ้นในวัน 28 – 31 กรกฎาคม  2559 จังหวัดกาญจนบุรี 
(ศศ.3.1-3.01) (ศศ.3.1-3-02) 

  

4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแต่ละโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จของแผนและโครงการ (ศศ.3.1-4-01) จากนั้นท ารายงานสรุปเพื่อเตรียมเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 



 

ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558           3 - 40                                 ระดบัคณะ       

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

คณะศิลปศาสตร์ จัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยพิจารณาจากผลประเมินแผนและ
โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 น าผลการประเมินโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษา 
2558 และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากชุมชนหลังจากการลงพ้ืนที่บริการวิชาการมาปรับปรุงและพัฒนา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2559 (ศศ.3.1-5-01)  
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) โดย
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  (ศศ.3.1-6-01) 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

        6 5  
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.3.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2558 

ศศ.3.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2559 

 แผนการน าไปใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2558 

ศศ.3.1-2-01 เล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ศศ.3.1-3-01 แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ศศ.3.1-3-02 เล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ศศ.3.1-4-01 เล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ศศ.3.1-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ศศ.3.1-6-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Start-up) 

 

จุดเด่น 

1. มีโครงการบริการวิชาการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนเกิดความย่ังยืน อีกทั้งยัง
สามารถขยายพื้นที่ในการบริการวิชาการได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการสนับสนุน และผลักดันให้เขียนข้อเสนอโครงการ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่มี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

2. ควรสนับสนุนให้เขียนโครงการที่เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวทิพย์อาภา ศรีรัตนะ หัวหน้างานบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 4การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

☑ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยคณะมีการจัดตั้งหน่วยงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มาจากหน่วยงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง ๙ คณะ (ศศ. 4.1-1-01) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
ศิลปศาสตร์                (ศศ.4.1-1-02)เพ่ือร่วมกันสนับสนุนด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายและให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและคณะกรรมการด าเนินงานท าหน้าที่
ด าเนินตามแนวทางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินงานตามแผน 

 

☑2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 

โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดั บคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการประชุมเพื่อจัดท า

แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีตัวบ่งชี้ตาม

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน น ามาเป็นหลักการและเหตุผลของคณะ วั ตถุประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม มีเป้าหมายงบประมาณผู้รับผิดชอบ
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เป็นไปตามแผนงบประมาณปี 2559 ดังนี้ (ศศ. 4.1-2-01)   

·     จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85 

·     ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90 

·     จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี   ร้อยละ 

85 

·     จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ/กิจกรรม 

·     โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

·     โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2559  คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น

เงิน 245,700 บาท จ านวน 3 โครงการ และเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากภาย นอกเป็นเงิน 5,000 

บาท  1 โครงการ  คือ 

1. โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสัญจร 

2. โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  

   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” 

   3. โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   4. โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ (จัดท าแล้วแต่ไม่ได้รอบของการตรวจประเมินจึงไม่น ามานับ ) 

 

☑3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดย คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ทั้งใน 

ระดับฝ่ายและระดับคณะ(ศศ.4.1-3-01)ให้เป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรม

ได้ด าเนินโครงการเสร็จแล้วทั้งหมด3โครงการ และได้ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่มไปยังฝ่าย

วางแผนคณะ และกองศิลปวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว 
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☑4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 โดยคณะมีการก ากับ/ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จใน

แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการจัดท าแบบประเมินผลของโครงการ /กิจกรรมในทุกโครงการ (ศศ. 

4.1-4-01)   รายงานผลการด าเนินงานผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ศศ. 4.1-4-02 )ตามประเด็นดังนี้ 

1.   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตาม 

วัตถุประสงค์ของแผน 

2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 93 ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

3.   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าคิดเป็นร้อย

ละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

4.   จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

5.  โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

6.  โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

☑5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาน าผลการประเมิน /ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในแต่ละโครงการ /กิจกรรม เข้าท่ีประชุม เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน เช่น การจัดโครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนไทยร่วมใจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้งบประมาณ 5,000 บาท โดยศิษย์เก่าได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม แนวทางการแก้ปัญหา
คือ เสนอโครงการนี้เข้าในแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณหน้า จากเดิม 5,000 บาท เป็น 15,000 บาท เพื่อ
จะได้ด าเนินกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ดังรายงานการประชุมการพัฒนาปรับปรุงแผนหรือกิจกรร ม
ให้ดียิ่งขึ้น (ศศ. 4.1-5-01)  
☑6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

โดยโครงการทุกโครงการงานศิลปวัฒนธรรมจ านวน5โครงการมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมผ่า

ช่องทาง ดังนี้   1.    จดหมายข่าว  (ศศ. 4.1-6-01) 

2.    Facebook ของคณะศิลปศาสตร์  (ศศ. 4.1-6-02 ) 

3.    เวปไซต์ของคณะศิลปศาสตร์  (ศศ. 4.1-6-03) 
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⬜ 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

        6  5 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ. 4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ 413/2558 

ศศ. 4.1-1.02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ 24.1/2558 

ศศ. 4.1-2-01 แผนงานของคณะ และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559 

ศศ. 4.1-3-01 รายงานการประชุมงานศิลปวัฒนธรรม 

ศศ. 4.1-4-01 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้/แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ศศ. 4.1-4-02 รายงานผลการด าเนินงานผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศศ. 4.1-5-01 รายงานการประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านงาน
ศิลปวัฒนธรรมและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

ศศ. 4.1-6-01 จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์ 

ศศ. 4.1-6-02 ภาพหน้าจอ Facebook ของคณะศิลปศาสตร์ 

ศศ. 4.1-6-03 ภาพหน้าจอ เว็ปไซต์ ของคณะศิลปศาสตร์ 
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จุดเด่น 

1. บุคลากรและนักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารชนทั้ง
ใน และต่างประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ อ.ประดิษฐ์  พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสุกัญญา  เจียมวิเศษ 

นางสาวเบญจมาศ  สระบัวค า 

หัวหน้างานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

                   และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

           

ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2558   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-  
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 

5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 

5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส านักงานคณบด ี

5.1.5 การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ หัวหน้างานการจัดการความรู ้
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
หรือ ฝ่ายวางแผน 

หัวหน้างานประกันฯ 

 
 



 

ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558           3 - 48                                 ระดบัคณะ       

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
☑ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ 
         วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู ่
         แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ 
         เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 1. คณะศิลปศาสตร์มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี   พ.ศ. 
2555-2558 ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12  และได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนรวมของกรรมการบริหารประจ าคณะ ผู้บริหารคณะ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ ชุมชน บุคลากรและ
นักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี ้
  
1.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ ์
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-
2558 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558 ประชุมทบทวนเป้าหมายและผลของการด าเนินงาน ผลผลิต 
และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย คณะประจ าปีการศึกษา 2558 (ศศ.5.1.1-01-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ฯ) 
 
- ทบทวนและวิเคราะห์ SWOT ผ่านการระดมความคิดเห็นของบุคลากรของคณะ ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ 
ของมหาวิทยาลัย พันธกิจทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการโดยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-27 
กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับฟังความคิดเห็น ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น
รวมทั้งพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการช่วยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ว่ามีความเหมาะสม
กับสภาพปัจจุบันหรือไม่ จากผู้บริหารในคณะ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากร น าข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนมาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2558 และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ (ศศ.5.1.1-01-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ), 
(ศศ.5.1.1-01-3 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ) 
  
 
 
1.2 คณะศิลปศาสตร์มกีารพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
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วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ เพื่อให้การบริหารงานและบริหาร
งบประมาณ มีประสิทธิภาพรองรับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อ
บรรลุผลส าเร็จตามระยะเวลา คณะฯ จึงพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพื่อให้การด าเนินการด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผน และตรวจสอบได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้โครงการบรรลุส าเร็จตามแผน (ศศ.5.1.1-02-1 (1) ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 
ล่าสุด, เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559, เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2559) 
 
1.3 คณะศิลปศาสตร์มีการถ่ายทอดนโยบายและแผนบริหารจัดการฯ ต่อที่ประชมุคณะกรรมบริหารคณะฯ และได้
ถ่ายทอดนโยบายลงสู่หน่วยงานต่างๆ ในคณะเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
ประจ าปี 2558-2561 และมีการท าข้อตกลงร่วมกันในการรับค่าเป้าหมายความรับผิดชอบในตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายควาส าเร็จของคณะให้หน่วยงานและหัวหน้าสาขาวชิารับผิดชอบ (ศศ.5.1.1-03-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 10 ก.พ.2559) 
 
1.4 มีการก าหนดค่าตัวบ่งชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  (ศศ.5.1.1-04-1 เอกสาร
ค่าความรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษา 2558 - 2561 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ใน
คณะศิลปศาสตร)์ 
 
 1.5 คณะศิลปศาสตร์ มีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 
ครอบคลุมพันธกิจทั้งหมด 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ศศ.5.1.1-05-1 แผนปฏิบัติราชการ 2558, 2559) 
  
1.6 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) คณะศิลปศาสตร์มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 รายงานผลต่อผู้บริหารของคณะเพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหารประจ าคณะฯ 
(ศศ.5.1.1-06-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม ค าสั่งที่ 6/2559)  
  
1.7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและรายงานต่อผู้บริหาร
และมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี ้
คณะศิลปศาสตร์ น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาในการประชุม (ศศ.5.1.1-07-1 รายงานการระชุมคณะกรรมการบริหาร
และหัวหน้าสาขา ครั้งที่ 2/2558),    (ศศ.5.1.1-07-2 เล่มรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ดวัดฯ ปีการศึกษา 



 

ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558           3 - 50                                 ระดบัคณะ       

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

2558 รอบ 12 เดือน) 
1.8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารไปด าเนินการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯโดยใช้วิธีการจัดโครงการจัด
ประชุม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 14-16 กรกฎาคม2559 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ และกลางระดับต้นของหน่วยงาน
ในคณะฯรวมถึงบุคลากรในคณะฯได้มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของคณะฯ (SWOT) (ศศ.5.1.1-08-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2559), (ศศ.5.1.1-08-2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลป
ศาสตร์ 14-16 กรกฎาคม 2559 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ศศ.5.1.1-01-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ฯ 
ศศ.5.1.1-01-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยทุธศาสตร์การ

พัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 27-28 กรกฏาคม 2558 
ศศ.5.1.1-01-3 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

ศิลปศาสตร์ 27-28 กรกฎาคม 2558 
ศศ.5.1.1-02-1 - ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ อัพเดต  กันยายน 2558 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 คณะศิลปศาสตร ์
- เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2559 คณะศิลปศาสตร ์

ศศ.5.1.1-03-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 10 ก.พ.2559 
ศศ.5.1.1-04-1 เอกสารค่าความรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษา 2558 - 2561 

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร ์
ศศ.5.1.1-05-1 แผนปฏิบัติราชการ 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 2559 
ศศ.5.1.1-06-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม ค าสั่งที่ 6/2559 
ศศ.5.1.1-07-1 รายงานการระชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าสาขา ครั้งที่ 2/2558 
ศศ.5.1.1-07-2  เล่มรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ดวัดฯ ปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน 
ศศ.5.1.1-08-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 
ศศ.5.1.1-08-2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 14-16 

กรกฎาคม 2559 
 
จุดเด่น 
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1. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  
2. มีถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารรับทราบ และน าไปปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรมีการพัฒนาในด้านการก ากบัติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  

    
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายวิบูลย์ หวังรวยนาม รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวตุลญา ลามาตย ์ หัวหน้างานแผนฯ 
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5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส าหรับปีงบประมาณ 2558 การจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุหหนักสูตรวิชา     (หน่วยนับเป็นจ านวนนักศึกษา) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
         คณะศิลปศาสตร์ มีแผนกลลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงถึงแหล่งที่มาของเงินงบประมาณและ
เงินรายได้ ซึ่งการด าเนินงานเป็นไปตา มแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะฯเป็นผู้ร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งงาน

ที่รับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทุก
หลักสูตรเป็นรายวิชาร่วมกับทางมหาวิทยาลัย โดยทางคณะได้น าส่งข้อมูลให้ทางกองคลังของมหาวิทยาลัยอย่างมี
หลักการและชัดเจน 

- การค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรนั้น มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งค านวณผลกา รวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต และแจ้งให้หลักสูตรทราบเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายของตนต่อไป นอกจากนั้น คณะยังมีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยวิเคราะห์เงินงบประมาณและเงินรายได้ทั้งหมด หลังจากหักค่าใช้จ่ายประจ า แล้วได้
น างบประมาณทั้งสิ้น มาจัดสรรตามภารกิ จทั้ง 4 ด้านคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาอาจารย ์การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ 

2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผล   
         คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ผลิตบัณฑิตและ 
โอกาสในการแข่งขัน การน าต้นทุนต่อหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับค่าเทอมต่อปีการศึกษา เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าหาก
เทียบต้านทุนการผลิตนักศึกษากับค่าลงทะเบียนและเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของภาครัฐด้วยกันนั้น จะเห็นได้จาก
นักศึกษาที่ไดจ้บการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ จากการส ารวจโดยงานกิจการนักศึกษาด้วยวิธีกรอกข้อมูลนั้นพบว่าเด็ก
นักศึกษาส่วนใหญ่มีภาวะการมีงานท าถึง   % แสดงถึงการมีประสิทธิภาพของนักศึกษาที่เรียนจบมีความคุ่มค่ากับค่าใช้จ่าย 
3. การวิเคราะห์โอกาสทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับคณะศลิปศาสตร ์
          คณะศิลปศาสตร์มีโอกาสทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนั้น พบว่าค่าลงทะเบียนของภาคเอกชนสูงกว่า 
และยังมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การสร้างคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมอือาชีพ การเปิด- ปิด หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และได้สร้าง
จุดแข็งและแสวงหาโอกาส ในการแข่งขัน อีกหลายด้านดังนี ้
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- คณะศิลปศาสตร์มีการก่อตั้งบริษัทท่องเที่ยวจ าลองเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ 
- มีห้อง E- classroom  ,ห้อง smart classroom และห้อง languages hub ที่ทันสมัยสามารถน าบทเรียนไปใช้ที่บ้านได ้
-  มีสมาคมศิษย์เก่าพณิชการพระนครที่เข้มแข็งพร้อมช่วยเหลืุอการด าเนินงานของงคณะฯ 
-  มีเครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ประกอบการธุรกิจเป็นฐานการกระจายนักศึกษาเพื่อการฝึกอาชีพที่เข้มแข็ง 
-  มีทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จากสมาคมศษิย์เก่าตลอดจนหน่วยงานภายนอก       
-  มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
-  มีระบบ    transcript กิจกรรมเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะนักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ 

  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
5.1.2-01 รายละเอียดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
5.1.2-02 แผนกลยุทธทางการเงิน 
5.1.2-03 การจัดสรรงบประมาณรายได้ และรายจ่ายของคณะฯ 

 
จุดเด่น 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดท ากลยุทธ์ทางการเงินเพื่อบริหารการใช้จ่ายของคณะฯให้สามารถพัฒนา
คณะฯในพันธกิจต่างๆตามกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร ์

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจการ 
บริหารการจัดการเรียนการสอนคณะฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการพิจารณาของบลงทุนจากงินงบประมาณ 
2. แผนการรับนักศึกษาสาขาภาษาไทยประยุคต์ควรมีการพัฒนาเนื่องจากไม่เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดหารายได้เพิ่มในส่วนของการบริหารทรัพทย์สิน 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้  รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  หัวหน้างานการเงิน 
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5.1.3  การบริหารความเสี่ยง  
 

☑3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
        ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให ้
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 1. คณะศิลปศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ 2558 และคณะฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปี พ .ศ.2559 (ศศ.5.1.3-01-1 ค าุุงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ที่ 32.1/2559 วันที่ 8 เมษายน 2559) 
  
2. คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งทุกหน่วยงานใน
คณะด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานโดยใช้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO เพื่อวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงและแนวทาง
ในการจัดการกับความเสี่ยงโดยมีขั้นตอน คือ (ศศ.5.1.3-02-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายในฯ วนัที่ 8 เมษายน 2559) 
   2.1 วิเคราะห์ข้ันตอนการด าเนินงานเพื่อแจกแจงขั้นตอนและรายละเอียดของงานที่ด าเนินการ 
 2.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานโดยวัตถุประสงค์จะต้องวัดผลได้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการท างาน
นั้น ท าเพื่อบรรลุเป้าหมายอะไร 
  2.3 ระบุความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2.4 ระบุปัจจัยเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง โดยการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง แบ่งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 5 ด้าน และวาระเร่งด่วนอีก 1 ด้าน ดังนี ้
-การบริหารความเสี่ยงวาระเร่งด่วน คือ การจัดท าแผนหารายได้เพื่อรองรับการออกนอกระบบ 
-ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การลดอัตราการออกระหว่างเทอมของนักศึกษา การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา เป็นต้น 
-ด้านการวิจัย เช่น นักวิจัยรุ่นใหม่มีน้อย ไม่มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการน้อย เป็นต้น 
-ด้านการบริหารจัดการ เช่น การเงิน บัญชี พัสดุ งานแผน งานบุคลากร เป็นต้น 
-ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
3. คณะศิลปศาสตร์มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญ 
ต่อเนื่องจากข้อ 2 ตามแนวทางของ COSO  มีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยมี
ขั้นตอน คือ 1. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง เพื่อน ามาจัดล าดับความเสี่ยง 2. มีการ
ประเมินแนวทางควบคุม และการควบคุมที่มีอยู่ในความเสี่ยงที่ได้จากจัดล าดับมีแนวทางอยู่แล้ว เพื่อหาความเสี่ยงที่
มีล าดับสูงที่ส่งผลกระทบและยังไม่มีแนวทางลดความเสี่ยง 3. น ารายละเอียดจากการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง (ศศ.5.1.3-03-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
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ควบคุมภายในฯ วันที่ 8 เมษายน 2559) 
 
  4. คณะศิลปศาสตร์มีการด าเนินการท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  และด าเนินการตามแผน โดยการน าแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ปีงบประมาณ 2558 มาทบทวน และพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและน า
ผลการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาปรับปรุงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะท าให้คณะเกิดความเสียหาย ซึ่งแบ่งออก ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(ศศ.5.1.3-04-1  เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2559) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
 

กิจกรรมที่ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงด้าน 

1 การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ด้านยุทธศาสตร ์

2 การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติงของมหาวิทยาลัยฯ ด้านยุทธศาสตร ์

3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตกออกระหว่างภาคการศึกษาของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์

ด้านการด าเนินงาน 

4 มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่บทความเก่ียวกับงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติมีน้อย 

ด้านการด าเนินงาน 

5 การน าส่งเงิน ด้านการด าเนินงาน 

6 การบันทึกบัญช ี ด้านการด าเนินงาน 

7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรีนการสอน/การวิจัย ด้านบุคลากร 

8 การด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสด ุ ด้านการด าเนินงาน 

9 การตรวจสอบภายใน ด้านการด าเนินงาน 

                          
5. คณะศิลปศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะได้รายงานผลการปฏิบัติตาม แผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ในรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  ตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง มีผลการรายงาน
ดังนี้ (ศศ.5.1.3-05-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ปี 2558)  
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กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ผลการรายงาน 

การบริหารงานวิจัย 
การด าเนินงานวิจัย 

ความเสี่ยง : 
4.1  ไม่ได้ผลการด าเนินการวิจัยที่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง : 
 4.1.1  ผู้วิจัยมีภาระงานหลายด้าน 
การจัดการความเสี่ยง 
1. ให้นักวิจัยเสนอแผนการใช้จ่ายเงินและท าสัญญารับทุนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 เดือนหลัง 
จากได้รับอนุมัติงบประมาณ 
 2. แจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อเร่งรัดให้ด าเนินการตามแผน 
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
1. หนังสือแจ้งให้นักวิจัยทราบเร่ืองการใช้จ่ายและท าสัญญาหลัง 
จากได้รับอนุมัติงบฯ  
 2. หนังสือติดตามทวงถามเร่งรัดให้นักวิจัยด าเนินการตามแผน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
กระจายเสียง 
ก าหนดแผนและรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน    
 

ความเสี่ยง : 
2.1  ไม่ทราบแนว 
ทางในการจัดการเกี่ยวกับบุคลากร สื่อที่ใช้ และการก าหนดตารางเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยเสี่ยง : 
2.1.1 มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติที่ไม ่
ได้เป็นไปตามแผนการประชาสัมพันธ ์
การจัดการความเสี่ยง 
1. ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขวิธีปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมในแต่ละกรณี ให้ตรงกับแนวทางและเป็นไปตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้วางเอาไว้           
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
1. มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมในทุกกรณีและตรงตามแผนปฏิบัติงาน 
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บริการวิชาการแก่สังคม 
การจัดท าหลักสูตร 

ความสี่ยง : 2.2  ผู้รับบริการไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช ้
ปัจจัยเสี่ยง :2.2.1  ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น าความรู้ไปประยุกต์ใช ้
การจัดการความเสี่ยง 
1.ผู้จัดโครงการท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของการน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับผู้เข้ารับการอบรม 
2.ในภาคการบรรยายและภาคการปฏิบัติได้สอดแทรกประโยชน์ของการน า
ความรู้ไประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการเห็นความส าคัญ 
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
-จัดกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การแปรรูปอาหาร 
การท าน้ าผลไม้พร้อมดื่ม เป็นต้น 
-ในการจัดกิจกรรมผู้สอนจะเน้นภาคปฏิบัติเพื่อผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้ได้
จริงและติดตามผล 

การบริหารงานการเงิน 
การบันทึกบัญช ี
 

ความเสี่ยง : 4.2 ไม่ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็น 
ปัจจุบัน และไม่เป็นไปตามระเบียบฯ แนว 
ปัจจัยเสี่ยง : 4.2.2เจ้าหน้าที่การบัญชีบันทึกบัญชีผิดพลาด 
การจัดการความเสี่ยง 
1.  เจ้าหน้าที่การบัญชีจะต้องตรวจเช็คการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบันทุกครั้ง  
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
1. บันทึกแจ้งเร่ืองการตรวจเช็ดการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบ 
ถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

การบริหารงานบุคคล 
ติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

ความเสี่ยง : 4.2  ไม่ได้ข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 
ปัจจัยเสี่ยง : 
4.2.1  บุคลากรที่ลาศึกษาต่อไม่รายงานผลการศึกษาภาย 
ในระยะเวลาที่ก าหนด 
การจัดการความเสี่ยง 
1. ก าหนดระยะเวลาในการรายงานผลการศึกษา 
2. ติดตามทวงถาม เมื่อพ้นก าหนดอย่างน้อย 1 สัปดาห ์
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
1. หนังสือติดตามทวงถามเมื่อพ้นก าหนดการส่งแบบประเมิน  
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ระบบประกันคุณภาพ 
ตรวจติดตาม คุณภาพภายใน 

ความเสี่ยง : 
5.3 ไม่น าข้อบกพร่องมาก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน 
ปัจจัยเสี่ยง : 
5.3 ขาดข้อมูลที่จะก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน 
การจัดการความเสี่ยง 
1. แจ้งผู้รับผิดชอบทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติให้รับทราบ 
2. ให้ผู้รับผิดชอบทั้ง 2 ส่วน หาข้อมูลต่าง ๆ ในจุดที่บกพร่องและน าเสนอ
แนวทางแก้ไข/ป้องกัน 
3. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการ 
4. ด าเนินการตามแผนและสรุปการด าเนินงาน      
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
1.จัดท า Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะ / ข้อควรพัฒนาของ
คณะกรรมการประเมินผลภายในและภายนอก 
2. ก าหนดผู้รับผดิชอบด าเนินงานแก้ไขป้องกัน 

การจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณ 
แจ้งยอดเงินที่ได้รับจัดสรรให้
หน่วย งานที่เก่ียวข้องเพื่อทราบ
และด าเนินการต่อไป 
 

ความเสี่ยง : 
1. ผู้ที่เก่ียวข้องไม่น างบประมาณที่ได้รับไปด าเนินการต่อไป 
ปัจจัยเสี่ยง : 
1. บุคลากรในหน่วยงานท าการแจ้งยอดเงินงบประมาณล่าช้า 
2. การแจ้งผิดพลาด 
การจัดการความเสี่ยง 
1. ติดตามทวงถาม 
2. ท าเอกสารบันทึกทวงถาม 
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
1. ด าเนินการติดตามทวงถามล่วงหน้า 1 เดือน และท าเอกสารบันทึกทวง
ถามก่อนก าหนด 1 สัปดาห ์

การบริหารพัสด ุ
การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ ์
 

ความเสี่ยง : 
4.2  วัสดุคงคลังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือมีมากเกินความจ าเป็น 
ปัจจัยเสี่ยง : 
4.3 ขาดระบบในการควบคุมพัสดุคงคลังที่ด ี
การจัดการความเสี่ยง 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายวัสด ุ
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2.  ตรวจเช็ควัสดุคงคลังให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ตรวจสอบก่อนการอนุมัติสั่งซื้อวัสดุเพื่อให้ได้จ านวนวัสดุที่เพียงพอต่อ
การใช้งานหรือควบคุมไม่ให้มีวัสดุมากเกินความจ าเป็น 
4.  ประกาศแจ้งจ านวนวัสดุคงคลังที่เป็นปัจจุบันให้กับหน่วยงานในคณะ      
วิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา          
1. หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ 
2. ตรวจเช็ควัสดุคงคลัง 
3. ตรวจสอบก่อนการอนุมัติสั่งซื้อวัสดุฯ 
4. ประกาศแจ้งจ านวนวัสดุคงคลังที่เป็นปัจจุบันกับหน่วยงาน 

 
6. คณะศิลปศาสตร์ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ เพื่อน าผลการบริหารความเสี่ ยงในรอบปีที่ผ่านมาไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (ศศ.5.1.3-06-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ วันพุธที่ 
31 สิงหาคม 2559 คร้ังที่ 1/2559) 
 

  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ศศ.5.1.3-01-1  ค าุุงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ที่ 32.1/2559 วันที่ 8 

เมษายน 2559 
ศศ.5.1.3-02-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ  

วันที่ 8 เมษายน 2559 
ศศ.5.1.3-03-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ  

วันที่ 8 เมษายน 2559 
ศศ.5.1.3-04-1  เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2559 
ศศ.5.1.3-05-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ปี 2558 
ศศ.5.1.3-06-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 31 สิงหาคม 2559 
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จุดเด่น 
 - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายวิบูลย์ หวังรวยนาม รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวตุลญา ลามาตย ์ หัวหน้างานวางแผน 
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5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 5.1.4  การบรหิารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
 หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี ้

1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
   1.1 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  และ

เป็นไปตามพันธกิจ  ซึ่งคณะฯ ได้จัดท าสรุปผลรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2558  มีผลการด าเนินงานตามพันธกิจครบถ้วน  ดังนี้  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ด าเนินงานได้ครบทุกรายการ  ที่ดิน
สิ่งก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาภากร ยกเลิก  1 รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแบบ  งบรายจ่ายอื่น ผลผลิตที่ 1:
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ บรรลุผลคิดเป็นร้อยละ 95  ผลผลิตที่ 2: ผลงานการให้บริการวิชาการ บรรลุผล
ร้อยละ 100  ผลผลิตที่ 4:ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุผลร้อยละ 100  ผลผลิตที่ 6:ผลงานวิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้ บรรลุผลร้อยละ 37.5 นอกนั้นอยู่ระหว่างขยายเวลาร้อยละ 62.5  ซึ่งในภาพรวมถือว่าคณะฯ มีการบริหาร
จัดการให้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้ครบถ้วน (ศศ.5.1.4-01.1)และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณ ะ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2558  และที่
ประชุมมีมติรับทราบและได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ว่าควรมีมาตรการ
ส าหรับการขยายเวลา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ท าวิจัยท าให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้ ควรส ร้างขวัญ
และก าลังให้ผู้ท างานวิจัยส าเร็จและมีการเผยแพร่  โดยให้รางวัลสนับสนุนหรือประกาศเกียรติคุณ (ศศ.5.1.4-01.2) 
            2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
              2.1 จัดให้มีการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ฝ่ายในคณะฯ  
เพื่อให้การจัดส่งและเวียนแจ้งข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเกิดความรวดเร็ว  สะดวก  และ
เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ  ซึ่งเป็นผลดีต่อการประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อกระดาษ และลด
รายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าจากการถ่ายเอกสาร  นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดเ วลาของบุคลากรในการต้องเดินแจก
หนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังน าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานต่าง  ๆ  เช่น  ระบบ HRM  ใช้ในงาน
บุคลากร  ระบบ BPH  ใช้ในงานแผน  ระบบ EGP ใช้ในงานพัสดุ ท าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสาร  
การลงข้อมูล  ประหยัดพื้นที่ให้ การจัดเก็บเอกสาร  และท าให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามก าหนดเวลา  
(ศศ.5.1.4-02.1)  

                 3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) 
                      3.1 คณะฯ มีระบบกลไกการรับรู้ความคาดหวัง /ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ

ส ารวจความพงึพอใจในการรับบริการ ทั้งจากนักศึกษา ศิษย์เก่า  อาจารย์ /เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ดังแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ศศ.5.1.4-03.1) 

   3.2 การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยงานทะเบียนและวัดผลได้ท า
ขั้นตอนปฏิบัติ และระยะเวลา ในกา รด าเนินงาน  และงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  แสดงผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
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การบริการยืม – คืนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อให้ผู้ใช้บริการ  ได้แก่  อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการขอใช้บริการจากงานเทคโนโลยีทางการศึกษา และงานทะเบียนและ
วัดผล(ศศ.5.1.4-03.2) 

                 4. หลักภาระรับผิดชอบ(Accountability) 
 4.1 การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้    โดย

ประธานการประชุมผู้บริหารได้ติดตามผลการด าเนินงานของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ตามที่คณะฯ ได้มอบหมายให้
ก ากับติดตาม ดูแลงานของแต่ละฝ่ายต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตามรายงานการประชุม ผู้บริหาร เมื่อวันที่  
9  มีนาคม  2559  (ศศ.5.1.4-04.1) 
                4.2  มีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตามโครงสร้าง
คณะฯ (ศศ.5.1.4-04.2) และรายบุคคล (ศศ.5.14-04.2)  

            5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
           5.1 มีการจัดท ารายงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินรายจ่าย  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  2559 เพือ่ทราบผลการด าเนินการของคณะศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ศศ.5.1.4-05.1) 

  5.2  มีระบบการตรวจสอบทั้งจากภายใน  โดยคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ดัง
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 90/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 
(ศศ.5.1.4-05.2.1)  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส าหรับโครงการต่าง ๆ  เพื่อจัดท าบัญชีในโครงการให้มีประสิทธิภาพ ดัง
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62.1/2559  เร่ืองแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคม
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2559 (ศศ.5.1.4-05.2.2) และการตรวจสอบภายนอกจากส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัย ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าทุกปี   ดัง
หนังสือส านักงานตรวจสอบภายใน  ลงวันที่ 21  เมษายน 2559  และหนังสือแจ้งข้อตรวจพบการตรวจสอบการเงิน 
บัญชี และพัสดุของคณะศิลปศาสตร์ (ศศ. 5.1.4-05.2.3) 

5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งจากผู้บริหาร  และทุกหน่วยงานของคณะฯ  เพื่อร่วมกันพิจารณา  เพื่อให้
เกิดความยุติธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน   เช่น ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 24/2559 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559) และค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ 
ที่ 130/2558 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศศ.5.1.4-05.3) 

           6. หลักการมีส่วนร่วม(Participation) 
  6.1 กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  โดย

คณะฯ  ได้จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของคณะฯ การ
จัดการเรียนการสอน  กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา   พบปะกับผู้ บริหารและอาจารย์ของคณะฯ ดังหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
ที่ ศธ 0581.08/1439.1  ลงวันที่  21 กรกฎาคม  2559  และก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ศศ.5.1.4-06)     
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           7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
7.1  โดยคณบดีได้มอบและกระจายอ านาจให้รองคณบดี  และหัวหน้าส านักงานคณบดี ปฏิบัติราชการแทน

คณบดี  ตามค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 1/2559  เร่ือง มอบหมายหน้าที่และมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) (ศศ.5.1.4-07.1) 

7.2   คณบดีมอบให้รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดีในกรณีทีค่ณบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
โดยเรียงตามล าดับ ดังค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 9/2558  เร่ือง แต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาราชการแทน  (ศศ.5.1.4-
07.2) 

           8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
          8.1 คณะฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยฯ ของราชการ เช่น งาน
พัสดุได้ด าเนินการโดยยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย ดังประกาศเรื่องเรียกสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับห้องออกก าลัง
กาย  ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
(ศศ.5.1.4-08)โดยคณะปิดประกาศที่คณะ และลงประกาศผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ 

              9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
                 9.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ของคณะฯ  ไม่มีการจ ากัด

เงื่อนไขในเร่ือง เพศ ความพิการทางร่างกาย หรือการมีสิทธิพิเศษ เช่น ต้องได้รับเกียรตินิยม เป็นต้น  โดยประกาศ
คณะศิลปศาสตร์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 1/2559  คร้ังที่ 2/2559  และคร้ังที่ 3/2559   (ศศ.5.1.4-09.1) 

                   9.2 การให้ความเสมอภาคแก่บุคลากรของคณะฯ ในการเข้าสู่ความก้าวหน้า  ตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ทางการศึกษา  โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเฉพาะบุคลากรสายวิชาการเท่านั้น  
คณะฯ ยังสนับสนุนให้สายสนับสนุนได้มีโอกาสเรียนให้สูงขึ้น  เพื่อน าความรู้มาพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไป ตาม
รายงานการระชุมผู้บริหารฯ คร้ังที่ 2/2558  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2558 (ศศ.5.1.4-09.2) 

          10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus  Oriented)                
 10.1 เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้คณะฯ ส่งตัวแทนเพื่อร่วมเป็นกรรมการหรือสรรหาต าแหน่ง
ต่างๆ  เช่น  หัวหน้าสาขาวิชา  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการ
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  พ.ศ. 2556   ข้อ 5 หัวหน้าสาขาวิชาให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณบดีจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 6  (ศศ.5.1.4-10.1) ซึ่งหมายถึงคณบดีสามารถเสนอชื่อให้อธิการบดีแต่งตั้งได้เลย    
แต่คณะฯ ใช้หลักประชาธิปไตยโดยให้อาจารย์ในสังกัดสาขาวิชานั้น ๆ  เป็นผู้พิจารณาหัวหน้าสาขาวิชาและเสนอ
คณบดีให้ความเห็นชอบต่อไป  ดังหนั งสือเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชาฯ ลงวันที่  18  มีนาคม 2559และ
รายงานการประชุมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศศ.5.1.4-10.2)  นอกจากนี้  
คณะฯ  การคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการเพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ  เพื่อเสนอชื่อเป็ นตัวแทนของ
คณะฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานละหนึ่งคน เพื่อไปคัดเลือกกันเองให้ได้กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
(ศศ.(ศศ.5.1.4-10.3) ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการโดยให้อาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์และเสียงเท่ากันในการเลือกผู้แทนคร้ังนี้ โดย
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 66/2559  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2559เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือก
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ตัวแทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
(ศศ.5.1.4-10.4) และหนังสือเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่ วมการ
คัดเลือกตัวแทนดังกล่าว (ศศ.5.1.4-10.5) และหนังสือแจ้งผลการการคัดเลือกส่งมหาวิทยาลัย (ศศ.5.1.4-10.6)  

  
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.5.1.4-01.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ศศ.5.1.4-01.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที่ 2/2558  ลงวันที่  16 ตุลาคม 

2558 

ศศ.5.1.4-02.1 ตัวอย่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   ระบบ HRM  ระบบ BPM และระบบ EGP 

ศศ.5.1.4-03.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน ในสังกัด

คณะศิลปศษสตร ์

ศศ.5.1.4-03.2 Flow Chart  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการงานทะเบียนและวัดผลกับงาน

เทคโนโลยีทางการศึกษา   

ศศ.5.1.4-04.1 รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้ังที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2559 

ศศ.5.1.4-04.2 แผนภูมิแสดงการบริหารงานและการแบ่งงานในคณะศิลปศาสตร ์

ศศ.5.1.4-05.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 

2559 

ศศ.5.1.4-05.2.1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 90/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ศศ.5.1.4-05.2.2 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 69.1/2559  เร่ืองแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โครงการเตรียม

ความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 

ศศ.5.1.4-05.2.3 

  

หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.22/1848  ลงวันที่ 21 

เมษายน 2559 เร่ืองขอปรับเปลี่ยนวนเข้าตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสด ุ
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ศศ.5.1.4-05.3 

  

-ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 24/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ รอบที่ 1 (1ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559) 

-ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 130/2558 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศศ.5.1.4-06 หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0581.08/1434.1  ลงวันที่  21 กรกฎาคม  2559 เรียน

เชิญผู้ปกครองประชุม 

ศศ.5.1.4-07.1 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 1/2559 เร่ืองมอบหน้าที่และมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ

แทนคณบดีและประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่องการมอบหมายงานในคณะศิลปศาสตร ์

ศศ.5.1.4-07.2 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 9/2558  เร่ืองแต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาราชการแทนคณบด ี

ศศ.5.1.4-08 ประกาศเรื่องเรียกสอบราคาครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับห้องออกก าลังกาย  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   และประกาศรายชื่อผู้

ชนะการเสนอราคา   

ศศ.5.1.4-09.1 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 1/2559  คร้ังที่ 2/2559  

และคร้ังที่ 3/2559 

ศศ.5.1.4-09.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร คร้ังที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2558 

ศศ.5.1.4-10.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  พ.ศ. 2556 

ศศ.5.1.4-10.2 -หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่  18 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือก

หัวหน้าสาขาวิชา 

-ใบลงชื่อ 

  -รายงานการประชุมสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เมื่อวันที่  

24  มีนาคม 2559 

-หนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยฯ 
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-ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 504/2559 เร่ืองให้ข้าราชการพ้น

จากต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 

ศศ.5.1.4-10.3 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.14/2674  ลงวันที่  20 

มิถุนายน 2559 เร่ืองการคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการที่มิใช่หัวหน้า

ส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

ศศ.5.1.4-10.4 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 66/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือก

ตัวแทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการสรร

หานายกสภามหาวิทยาลัย 

ศศ.5.1.4-10.5 หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่  28 มิถุนายน 2559 เร่ืองขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือก

ตัวแทนฯ 

ศศ.5.1.4-10.6 หนังสือคณะศิลปศาสตร์ ที่ ศธ 0581.08/1405  ลงวันที่  11  กรกฎาคม 2559  เร่ือง

ส่งรายชื่อผู้แทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการเพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้กรรมการสรร

หานายกสภามหาวิทยาลัย 

  

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารของคณะฯ  บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร ์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้แพร่หลาย  เพื่อเป็นการ

ประหยัดกระดาษ  และประหยัดเวลา 
  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวทองศรี อัครเสรนีนท ์ หัวหน้าส านักงานคณบด ี
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5.1.5 การจัดการความรู้ 
 

☑5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ 
        อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ 
        อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 R 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ วิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และยุทธศาสตร์ของคณะฯ มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้ไว้ 3 
เรื่อง ประกอบด้วย (ศศ.5.1.5-1, ศศ.5.1.5-2, ศศ.5.1.5-3)  

1. องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่อง 
ได้แก่ 1) เรื่องเล่าประสบการณ์คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2558  2) 
โครงการศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่ประชาคม
อาเซยีน เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2558  3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สอนอย่างไร ในศตวรรษที่ 21 
(ศศ.5.1.5-4)   

2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่า
จากงานวิจัย สู่แนวปฏิบัติที่ดี : เรื่องรูปแบบการพัฒนาน้ าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการ
การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนของนักวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาค
ตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 
(ศศ.5.1.5-4)     

3. ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง 
KM : กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ 21   เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559 
(ศศ.5.1.5-4)     

มีการรวบรวมองค์ความรู้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี มีการจัดท าทะเบียนความรู้ เพื่อรวบรวมองค์
ความรู้ และมีคลังความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร บนเว็บไซต์ KM ของคณะฯ  เพื่อเผยแพร่และให้ความ
สะดวกกับการค้นหา  (ศศ.5.1.5-5)   
        คณะศิลปศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่น ามาปรั บใช้ในการปฏิบัติงานจริง เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
น้ าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนของนักวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก กรณีศึกษาชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ 
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จังหวัดปทุมธาน ีโดย ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ (ศศ.5.1.5-6) 
 

 
  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ศศ.5.1.5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรและแผนการ

จัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 
ศศ.5.1.5-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์
ศศ.5.1.5-3 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 
ศศ.5.1.5-4 กิจกรรมและรายงานผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558– พ.ศ.2559 
ศศ.5.1.5-5 ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 

ศศ.5.1.5-6 แนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2558 – พ.ศ.2559 
 
จุดเด่น 

 - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1 การเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2 การส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
3 การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM) ในระดับคณะ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายประยุทธ  เทียมสุข หัวหน้างานจัดการความรู ้
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5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 

☑6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย 

       สนับสนุน 

 1.มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์
      แผนอัตราก าลัง 
      คณะฯ มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบการเตรียมบุคลากร โดยการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. 2557-2561)  (ศศ.5.1.6-1-01) และแผนความต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตรา
เกษียณอายุราชการ (ศศ.5.1.6-1-02) รวมทั้งได้มีการส ารวจความต้องการบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดู
งาน โดยสายวิชาการในปี 2559 มีผู้เข้าลาศึกษาต่อ จ านวน 6 ราย สายสนับสนุน 1 ราย (ศศ.5.1.6-1-03) 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (ศศ.5.1.6-1-04) แต่มหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อได้เพียง 6 ราย (ศศ.5.1.6-1-05) 
      แผนพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการงานด้านการสนับสนุนศึกษาต่อ มีระบบกลไก ดังนี ้

1.คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการมอบหมายให้หัวหน้างานด าเนินการ
ส ารวจผู้ประสงค์ศึกษาต่อทุกป ี
2. งานบุคลากรรวบรวมข้อมูลที่ส ารวจเสนอต่อผู้บริหารคณะเพื่อพิจารณาและส่งกองบริหารงานบุคคล 
3.เมื่อได้ผลการพิจารณาจากกองบริหารงานบุคคลงานบุคลากรด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาไปยังอาจารย์
โดยตรงเพื่อให้ไปสอบ 
4.งานบุคลากรมีการติดตามการไปสอบเพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา 
5.กรณีที่มีผู้สอบผ่านกองบริหารงานบุคคลจะแจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติทุนและอนุญาตให้ศึกษาต่อมาที่
คณะบริหารธุรกิจเพื่อให้คณะแจ้งผู้สอบผ่านไปจัดท าสัญญารับทุนที่กองบริหารงานบุคคล 
6.ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยรายงานผ่านหัวหน้างานรองคณบดีฝ่ายที่ก ากับดูแล 
คณบดี และงานบุคลากรสรุปรายงานต่อกองบริหารงานบุคคล 

   คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไปศึกษาต่อปีการศึกษา 2555 – 2558 จ านวน 2 ราย              

ด้านการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การด าเนินการงานด้านการก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น มีระบบกลไกดังนี ้
1.คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยมีการมอบหมายให้หัวหน้างาน

ด าเนินการส ารวจผู้ที่มีคุณสมบัติในการที่จะขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
    2. งานบุคลากรด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 
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2562)และแจ้งไปยังกองบริหารงานบุคคล 
    3. คณะฯ มีการจัดสง่เสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของ
ต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยกองบริหารงานบุคคลเป็น
ผู้ด าเนินการจัดโครงการ 
  
      1.2มีการก ากับติดตามโดยให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการบริหารอัตราก าลังให้บุคลากร โดยให้
ความรู้ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ภายในหน่วยงาน มีการก าหนด Job Description (JD) ของ
บุคลากรสายสนับสนุน มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ มีการบริหารอัตราก าลังตาม
แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
     1.3จากการด าเนินงานที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์สามารถด าเนินตามแผนอัตราก าลังและแผนบริหาร
อัตราก าลังของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
   
2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
    1.1ระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลกร (ศศ.5.1.6-2-01) สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา (ศศ.5.1.6-2-02) และมีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบโปร่งใส (ศศ.5.1.6-2-03) สนับสนุนการศึกษาให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท 
เพื่อเป็นมาตรการในการสร้างขวัญและก าลังใจอีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ (ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจาก
บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานสอนมาก)  โครงการจัดท าหลักสูตรรายวิชา  โครงการ การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (Competency – Based Curriculum) โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการสอน
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน”โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” เป็นต้น 
(ศศ.5.1.6-2-04) ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job 
evacuation) ของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนขั้นเงินเดือน (ศศ.5.1.6-2-05) 
     1.2มีการก ากับติดตามให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรายงานผลการด าเนินตามแผนรวมทั้งมี
การติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง      
  
3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (ศศ5.1.6-3-01)  โดยมีนโยบายจัดสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้เงินรางวัลแก่อาจารย์ที่ท าผลงานและจบปริญญาเอก (ศศ5.1.6-3-02) มี
ระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี (ศศ5.1.6-3-03) สร้างบรรยากาศ
ที่ดีให้บุคลากรในการท างาน โดยมีการจัดห้องพักให้อาจารย์พักและเตรียมการสอน มีรถที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ของบุคลากร ห้องฟิตเนส ห้องพยาบาล และส่งเสรมิให้บุคลากรออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีของบุคลากร 
4.มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
      คณะจัดให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการพัฒนาตนเองจากการฝึกอบรม กรอก
แบบติดตามการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ศศ5.1.6-4-01) เพื่อเป็นการรายงานว่าได้น าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิานหรือปรับปรุงตนเอง ซึ่งบุคลากรของคณะฯ ได้จัดท ารายงานผลน า
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม อาทิ รายงานการติดตามความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ศิล
ปาจารย์มืออาชีพ ของ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  อุ่นวัฒนา (ศศ5.1.6-4-02) รายงานการติดตาม
ความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – 
Based Curriculum) ของนางสาวนุชนาฎ  สายทอง (ศศ5.1.6-4-03) รายงานการติดตามความรู้และทักษะที่
ได้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารประจ าปี 2559 ของนางสาวชฎาพร จีนชาวนา 
(ศศ5.1.6-4-04) รายงานการติดตามความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลเอกสาร
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (ศศ5.1.6-4-05) 
       1.2 มีการก ากับติดตามให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรายงานผลการด าเนินตามแผน 
รวมทั้ง มีการติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ
       คณะฯมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติโดยผู้บริหารได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยพ.ศ.2552เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบหลักเกณฑ์
การปฏิบัติในการบังคับใช้จรรยาบรรณ(ศศ5.1.6-5-01)   
       
            คณะฯมีการก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ศศ.5.1.6-5-02) เพื่อท าหน้าที่ก ากับติดตามดูแลประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
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และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ศศ.5.1.6-5-03) 
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะมีการก ากับติดตามการรายงานผลการศึกษาของผู้ที่ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งผู้ที่ลาศึกษาต่อและได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมแล้วแต่ยังคงเหลือวิทยานิพนธ์โดยต้อง
รายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบทุกครั้งจนส าเร็จการศึกษาเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าของการศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบนอกจากนี้คณะมีการก ากับติดตาม
ให้อาจารย์สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนรายงานการติดตามความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการจากการไปอบรมและจัดให้มีการประเมนิผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนประจ าป2ี558ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับ
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงานผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ100ของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7.มีการน าผลการประเมินไปปรับแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
          คณะจัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าป2ี558ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุที่ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพการ บริหารจัดการและทักษะตามสายงานผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ100ของการเข้าร่วม
โครงการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

  
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.5.1.6-1-01 แผนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. 2557-2561) 

ศศ.5.1.6-1-02 แผนความต้องการอัตราก าลังทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ 

ศศ.5.1.6-1-03 รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์ต้องการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม/ดูงานประจ าปีการศึกษา 2559 

ศศ.5.1.6-1-04 รายงานการประชุมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2558 

ศศ.5.1.6-1-05 รายชื่อข้าราชการ พนักงานมหาสิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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ประจ าปี 2559 

ศศ.5.1.6-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ศศ.5.1.6-2-02 ข้อมูลบุคลากรไปฝึกอบรม/ดูงาน/พัฒนาบุคลากร 

ศศ.5.1.6-2-03 การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ศศ.5.1.6-2-04 โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม 

ศศ.5.1.6-2-05 การประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและต่อสัญญาจ้าง 

ศศ5.1.6-3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร ์

ศศ.5.1.6-3-02 โครงการตรวจสุขภาพ 2559 

ศศ5.1.6-4-01 แบบฟอร์มแบบติดตามการน าความรูแ้ละทักษะจากการไปฝึกอบรม  
ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน ์

ศศ5.1.6-4-02 ข้อมูลการติดตามการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม  
ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน ์

ศศ.5.1.6-5-01 คู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ มทร.พระนคร 

ศศ.5.1.6-5-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ศศ.5.1.6-5-03 การติดตามประเมินผลการปกิบัติตามจรรยาบรรณ 
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จุดเด่น 
1. มีการสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ 
2. มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างองค์ความรู้และสุขภาพที่ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรน าผลการประเมินไปท าการปรับปรุงและพัฒนา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาบุคลากรให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้จัด 
เก็บข้อมูล /รายงาน 

นางสาวปุณยาพร  ชนะพล 
นางสาวนุชาวดี  แซ่ตั้น 

งานบุคลากร 
งานบุคลากร 
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5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

 

☑7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

       พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ 

       การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ 

      ประเมินคุณภาพ 

  
 1.   มีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอคคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน โดยจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  
(ศศ.5.1.7-1-01)  
2.    โดย มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะ มีบุคคลภายในและผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะ (ศศ.5.1.7-2-01) 
3.  มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ เกณฑ์คุณภ าพที่สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้องสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ . สมศ.และก.พ.ร. และเพ่ิมอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปยัง
หน่วยงานต่างๆ (ศศ.5.1.7-3-01) 
4.   มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน โดยจัดท าเป็นรายงานประเมิน
ตนเอง เสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย (ศศ.5.1.7-4-01) 
5.    มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงาน (ศศ.5.1.7-5-01) และศศ.5.1.7-5-02 

6.     มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ศศ.5.1.7-6-01) 
7.    บุคลากรในคณะร่วมทั้งนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ (ศศ.5.1.7-7-
01)และ ศศ.9.1-7-02) 
 
 

  
  

  
 

รายการหลักฐาน 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ.5.1.7-1-01 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  
ศศ.5.1.7-2-01 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
ศศ.5.1.7-3-01 เป้าหมายคุณภาพ ปี 2558 

ศศ.5.1.7-4-01 รายงานผลการปฎิบัติงานตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ ปี2558 

ศศ.5.1.7-4-02 รายงานประเมินตนเอง 

ศศ.5.1.7-5-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ 

ศศ.5.1.7-5-02 แผนพัฒนาปรับปรุงความข้อเสนอของกรรมการ 

ศศ.5.1.7-6-01 ข้อมูลการประกันในแผนงานคณะและมหาวิทยาลัย 

ศศ.5.1.7-7-01 ประเมินผลการสอนของนักศึกษา 

ศศ5.1.7-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน  

2. มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง
และครอบคลุมทุกกระบวนการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพระหว่างคณะ/สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวปภาดา สิบพลาย หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
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เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: 6 ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี ้ (ขีด ☑ หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 ผลการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร……. 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะได้ด าเนินการจัดท าระบบก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือก าหนดบทบาท
หน้าท่ีการด าเนินการการประกันคณุภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 

☑ 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ 

        ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 -คณะได้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับ ควบคุมติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
คณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ . (อ้างอิง ศศ . 
5.2-01: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ นวัตกรรม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
       -ในส่วนของการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะมีหน่วยงานประกันคุณภาพ
ที่ท าหน้าที่หลักในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรและทุก
หน่วยงานภายในคณะมีการด าเนินงานประกันคุณภาพ ตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสู ตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับติดตามให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด  

 
 
 

☑ 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 

        การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

       -คณะมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในทั้ง
ระดับหลักสูตรและรtดับคณะ (อ้างอิง ศศ . 5.2-2-01) และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรในทุกหลักสูตรเป็น



 

ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558           3 - 78                                 ระดบัคณะ       

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

ผู้รับผิดชอบและก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุ ณภาพท่ีก าหนด 
(อ้างอิง ศศ. 5.2-2-02)   

☑ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 

        ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 -คณะมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 แยกตามสาขาวิชา ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่ าวัสดุ และงบรายจ่ายอื่น  นอกจากนี้คณะยังได้มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ให้กับสาขาวิชา (อ้างอิง ศศ . 5.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ
ครั้งที่ 2/2558)   
☑ 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ 

        ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

         -คณะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีการตรวจ
ในช่วงเดือนสิงหาคมโดยจะตรวจในระดับหลักสูตรก่อนและน าผลที่ได้จากการประเมินระดับหลักสูตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการคณะ จากนั้นจึงมีการประเมินระดับคณะ (อ้างอิง ศศ. 5.2-4-01)   
 

☑ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 

        อย่างต่อเนื่อง 

        -คณะได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะรวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปัญหาที่พบในการด าเนินการ น ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิง ศศ. 5.2-5-01) 
       -คณะได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคณะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในปี 2557 มาปรับปรุง
ผลการตรวจในปี 2558   
☑ 6. มีผลการรปะเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

      จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปี 2558 ทุกหลักสูตรของคณะผ่านการ
ประเมินในองค์ประกอบที่ 1 คือการก ากับมาตรฐาน   (อ้างอิง ศศ. 5.2-6-01)   
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 
(ข้อ) 

6 เดือน 
(1 สค.58- 31 มค.59) 

10 เดือน 
(1 สค. 56-31 พค.59) 

12 เดือน 
(1 สค. 58-31 กค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

€ € € 

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย   

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย  

6 ข้อ       6   5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

ศศ. 5.2.-1-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ. ปี 2557  

ศศ. 5.2 -2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ศศ. 5.2-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ศศ. 5.2 -3-01 เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

ศศ. 5.2-4-01 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปี 2558 

ศศ. 5.2-4-02 ปฏิทินการปฎิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

ศศ. 5.2-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 2/2558   
ศศ. 5.2-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 1/2559 

ศศ. 5.2 -6-01 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี 2558 
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จุดเด่น 
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ในระดับหลักสูตรคือการก ากับมาตรฐาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจะมีรายงานการประชุมทุกคร้ังของฝ่ายประกันคุณภาพและของฝ่ายวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะให้มีช่วงระยะเวลาห่างกันเพ่ือจะได้มี
เวลาน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการคณะ  

  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ. ทรงสิริ วิชิรานนท ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสุทธิมา วันเพ็ง หัวหน้างานหลักสูตร 

 


