
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ใหถือเปนนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพตามตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
_______________________________________ 

 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยใหกําหนดอัตลักษณของ
ผูเรียนและเอกลักษณของสถานศึกษา  เพ่ือใหมีทิศทางและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนซ่ึงสภามมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดมีมติเห็นชอบ ดังตอไปนี้  
 

 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 
 Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 
มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ 

University  for  Diverse  Careers 

 และเพ่ือใหการดําเนินงานท้ังองคกรบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณดังกลาวจึงไดกําหนดตัว
บงชี้ตามอัตลักษณ จํานวน  ๓  ตัวบงชี้  คือ 

 ๑. ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands-on) 
 ๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based 
Learning) 
 ๓.  มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษา (Professional  Oriented) 

 เพ่ือเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังกลาวจึงขอประกาศให
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกทานทราบท่ัวกันวาใหถือเปนนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ ตาม
ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยางเครงครัด  เพ่ือรวมกันนําพามหาวิทยาลัย
ใหเปนสถานศึกษาชั้นนํา  สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนท่ียอมรับจากองคกร ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติตอไป 
  
 ประกาศ  ณ วันท่ี    ๑    มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
                           
 

         
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



  

ตัวบงช้ีแสดงอัตลกัษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลพระนคร ใหมีคุณสมบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถพัฒนา
ศักยภาพดานทักษะการปฏิบัติใหนักศึกษามีประสบการณ สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังการ
พัฒนาบุคลากรท่ีเปนผูสอนใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป (ขอ) 
๑. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา 
๒. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรงในสถานประกอบการ 
๓. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนแนวทางในการพัฒนา 
๔. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง   
๕. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือไดรับการยกยอง 

คํานิยาม  
 สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท องคการท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหนวยงานท่ีองคกรวิชาชีพ
ยอมรับ 
 เพ่ิมประสบการณตรง หมายถึง การฝกประสบการณเสมือนพนักงานของสถานประกอบการใน
ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได 
 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด เปน
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมท้ังมีการ
ฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกตใช  มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ 

เกณฑการดําเนินงาน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ดําเนินการ ๑ ขอ ดําเนินการ ๒ ขอ ดําเนินการ ๓ ขอ ดําเนินการ ๔ ขอ ดําเนินการ ๕ ขอ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

๑. จํานวนอาจารยผูสอนท่ีไดรับการเพ่ิมประสบการณโดยตรงในสถานประกอบการ......................คน 
๒. อาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับลาศึกษาตอ) ...........................คน 
๓. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการเพ่ิมประสบการณในสถานประกอบการ รอยละ........................ 
๔. จํานวนหลักสูตรท่ีมีสหกิจศึกษา.....................หลักสูตร  (เปาหมายรอยละ ๘๐ ของหลักสูตรท้ังหมด) 

 
 
 



 
ตัวบงช้ีท่ี  ๒    กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน  

(Technology - Based Learning) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี เปนตัวบงชี้ ท่ีจะตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีให
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช รวมท้ังนําเทคโนโลยีมาเปนฐานในการพัฒนาทางดานทักษะ
ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือฝกนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ใน
สาขาวิชาชีพ เพ่ือทําใหบัณฑิตของราชมงคลมีศักยภาพ สามารถทํางานในสถานประกอบการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป (ขอ) 
๑. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology - Based และฝกทักษะในการทํางาน 
๒. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู  เครื่องมือ อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology - Based กับชุมชน สังคมภายใตการให

คําแนะนําของอาจารยผูสอน 
๔. นักศึกษาใชหลัก Technology - Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 
๕. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําให

นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ  

คํานิยาม 
 Technology - Based หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology – Based Learning) 
ซ่ึงครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer – Based 
Learning) การเรียนรูบนเว็บ(Web – Based Learning) หองเรียนเสมือนจริง(Virtual Classrooms) และ
ความรวมมือดิจิท่ัล(Digital Collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 
อาทิ อินเทอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) การถายทอดผานดาวเทียม 
(Satellite Broadcast)     แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน (Auto/Video Tape) โทรทัศนท่ีสามารถโตตอบกันได 
(Interactive TV) และซีดีรอม (CD – ROM) 

เกณฑการดําเนินงาน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ดําเนินการ ๑ ขอ ดําเนินการ ๒ ขอ ดําเนินการ ๓ ขอ ดําเนินการ ๔ ขอ ดําเนินการ ๕ ขอ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

๑. จํานวนโปรแกรมดาน Technology Based ท่ีคณะกําหนดเปนมาตรฐาน...........................โปรแกรม 
๒. จํานวนโปรแกรมดาน  Technology Based ท่ีนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ..................................โปรแกรม 
๓.  รอยละของโปรแกรมดาน Technology Based ท่ีนักศึกษานํามาใชประโยชน..................โปรแกรม 
๔. จํานวนงานวิจัยของนักศึกษาท่ีนําโปรแกรมดาน Technology Based มาใช..................ชิ้น 
๕. จํานวนโครงงานของนักศึกษาท่ีนําโปรแกรมดาน Technology Based มาใช.................ชิ้น 
๖. จํานวนกรณีศึกษาของนักศึกษาท่ีนําโปรแกรมดาน Technology Based มาใช..............ชิ้น 
๗. รวมงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา ท่ีนําโปรแกรมดาน Technology Based มาใช.............ชิ้น 



 
 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓    มีระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  
 ใหกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  เปนตัวบงชี้ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจัดทําระบบและกลไก
ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพใหนักศึกษา เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถดานการออกแบบ การ
วางแผน สามารถคิด วิเคราะห แกปญหาและปฏิบัติได  เปนคนดีของสังคม มีความฉลาดทางอารมณ ทักษะ
ดานวิชาชีพ ทักษะในความเปนมนุษย ตลอดจนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ สรางงานใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสังคม 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป (ขอ) 
๑. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติ

และมีผลลัพธชัดเจน 
๒. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ     
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนท่ีไดกําหนดไว  
๔. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริมความเปนคนดี

ของสังคม  
๕. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คํานิยาม 
 ความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ คือ ความรูความสามารถในดานวิชาการและวิชาชีพดานการศึกษา คนควา 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการ
ปฏิบัติงาน/หนาท่ีตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนเกิดผลลัพธท่ีดีตอ
มหาวิทยาลัยฯ 
 ความเปนคนดีของสังคม คือ คุณคาทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดี การสื่อสาร ใชหลัก
ประชาธิปไตยใหถูกตอง ตลอดจนการไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

เกณฑการดําเนินงาน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ดําเนินการ ๑ ขอ ดําเนินการ ๒ ขอ ดําเนินการ ๓ ขอ ดําเนินการ ๔ ขอ ดําเนินการ ๕ ขอ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

๑. จํานวนหลักสูตรท่ีใหความสําคัญกับความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะสาขา.........................หลักสูตร 
๒. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะสาขา.......................กิจกรรม 

 


	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

