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 รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นรายงานผลการด าเนินการประกนัคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา  2556 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31  พฤษภาคม  2557  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงมีภารกิจ
หลกั คือ การจดัการศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัมี  3  ระดบั คือ ระดบั ปวส.  ระดบัปริญญาตรี  และระดบัปริญญาโท  
โดยมุ่งให้การประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา 4 ดา้น คือ การผลิตบณัฑิต งานวิจยั
ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม งานบริการทางวชิาการแก่สังคม  งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  เนน้
ความส าคญัท่ีกระบวนการในการบริการการศึกษาและระบบบริหารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ  
รายละเอียดเอกสารจะเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินตนเอง ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้น
กระบวนการ ดา้นผลผลิต ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 13 องค์ประกอบ    
ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบการประเมินของ  สกอ.  สมศ. รอบสาม  ก.พ.ร.  นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา (3D) 
และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครบถ้วน โดยด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในมาอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิผล 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงาน
ฉบบัน้ี  จะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการวางแผนการบริหารการจดัการ  และพฒันามหาวิทยาลยัในเชิง
นโยบายระดบัชาติใหมี้ประสิทธิภาพ  และพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคม  
ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการพฒันามหาวทิยาลยัสู่องคก์รท่ีเป็นเลิศระดบัสากลต่อไป 
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รักษาราชการแทน 
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บทสรุปผูบ้ริหาร                                                                          จ -1 
 

:  SAR  ปีการศึกษา   2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               

บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2556 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทน า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาข้ึนในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี  เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2548  แมจ้ะเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ในสายตาของคนทัว่ไป แต่ความจริงแลว้

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานและจดัเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมี

ความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน  จากเดิมท่ีรวมตวัอยู่กบัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึงเป็น

สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนสายวชิาชีพ  อนัประกอบดว้ยวิทยาเขตต่างๆมากกวา่ 35 วิทยาเขตทัว่ประเทศ  

และเม่ือมีการปรับเปล่ียนสถานภาพจากสถาบนัมาเป็นมหาวทิยาลยัในปี พ.ศ.2548  ก็ไดมี้การรวมกลุ่มวิทยาเขต

ในสังกัดแบ่งออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย  และหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีแยกอิสระออกมาก็คือ  “มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” จนถึงปัจจุบนั  มหาวทิยาลยัยงัคงยดึมัน่ในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีความรู้

และความเช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยแบ่งการจดัการเรียนการสอนเป็น  9 คณะ  ไดแ้ก่ คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรม  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  คณะบริหารธุรกิจ  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ

แฟชัน่  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดมี้นโยบายบริหารงานในการพฒันา

มหาวิทยาลยั  ให้มีประสิทธิภาพเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นแบบ  New  Look  เพื่อน าไปสู่  Look  New  จึงใช้

นโยบายการบริหารจดัการน า  ตามดว้ยการประชาสัมพนัธ์และจดัหางบประมาณสนบัสนุนเพื่อท่ีจะให้เกิดการ 

“สานงานต่อก่องานใหม่”  ไดอ้ยา่งรวดเร็วและใชคุ้ณธรรมในหารบริหารจดัการในทุกพื้นท่ีให้บุคลากรมีขวญั

เป็นก าลงัใจ  มีวนิยัเป็นศกัด์ิศรีสามคัคีเป็นพลงั  ดว้ยแนวทางหลกัของการบริหาร 3 แนวทาง ดงัน้ี 1.ดา้นบริหาร

การศึกษา 2.ดา้นบริหารการจดัการ 3.ดา้นส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั และเพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์

ให้น าไปสู่การพฒันามหาวิทยาลยัฯ ไดอ้ย่างแทจ้ริง  และรวดเร็ว  จึงก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัให้น าไปสู่การ

ประสานงานกบับุคลากรทุกระดบัต่อไป เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล  และครอบคลุมมทุกตวับ่งช้ีให้

บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
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2. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการตามแผนประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน      
ปีการศึกษา 2556  ตาม 13 องค์ประกอบจ านวน  55 ตวับ่งช้ี  ประกอบดว้ย  ตวับ่งช้ี สกอ. จ  านวน 23 ตวับ่งช้ี   
ตวับ่งช้ี สมศ. จ  านวน 19 ตวับ่งช้ี  ตวับ่งช้ี กพร. จ  านวน 1 ตวับ่งช้ี  ตวับ่งช้ี 3D จ านวน 2 ตวับ่งช้ี  และตวับ่งช้ีอตั
ลกัษณ์ของมทร.พระนคร จ านวน 3 ตวับ่งช้ี 

 ซ่ึงปรากฏผลการประเมินตนเองตามตวับ่งช้ีคุณภาพของ สกอ.+สมศ. (9 องค์ประกอบ) มีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 4.42 คะแนน หากพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของสกอ. มีผลการประเมินในระดบัดีมาก  4.62  
คะแนน และจากผลการประเมินเอง  48  ตวับ่งช้ี อยูใ่นระดบัดีมาก  4.52 คะแนน  โดยสามารถน าเสนอผลการ
ประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพดงัน้ี 
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1. คะแนนเฉล่ียตามองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ พบวา่ มีผลการด าเนินการสรุปได ้ดงัน้ี  
  องคป์ระกอบท่ีมีผลระดบัดีมาก  7  องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9  อยูใ่นระดบั
ดี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 2 และ 4    สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวม  9  ประกอบอยูใ่นระดบัดี  
( 4.42 คะแนน)  ถ้าพิจารณาคะแนนเฉล่ีย  13 องค์ประกอบ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก  (4.52 
คะแนน)   
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2. คะแนนเฉล่ียตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
พบว่า มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต และมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ : ดา้นธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดบัดีมาก    และมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ  : ดา้นพนัธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัดี  สรุป
ภาพรวมของทุกมาตรฐาน   จากการประเมินตนเองอยูใ่นระดบัดี (4.42)  ถา้พิจารณาคะแนนเฉล่ีย 48 ตวับ่งช้ี ผล
การประเมินตนเองอยูใ่นระดบัดีมาก (4.52) 

 

 
 

 

  3.  คะแนนเฉล่ียมุมมองดา้นการบริหารจดัการ 

พบว่า  ด้านนัก ศึกษาและผู ้มี ส่ วนได้ส่ วน เ สีย  และด้านกระบวนการภายใน อยู่ ในระดับ                           
ดีมาก ดา้นการเงิน  อยูใ่นระดบัดี  ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม อยูใ่นระดบัพอใช ้สรุปภาพรวมของทุก
ดา้นจากการประเมินตนเองอยู่ในระดบัดี (4.42)  ถา้พิจารณาคะแนนเฉล่ีย 48 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินตนเองอยู่
ในระดบัดีมาก (4.52) 
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 4.       คะแนนเฉล่ียตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
พบว่า  มาตรฐานหลัก ท่ี  1  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา                     

ดา้นกายภาพ  ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัดีมาก มาตรฐานหลกัท่ี 2 มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินงานตามภารกิจ : ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม  อยู่ในระดบัดีมาก  และด้านวิจยั อยู่ในระดับดี  สรุปภาพรวมของทุกด้าน จากการประเมิน
ตนเองอยูใ่นระดบัดี (4.42)  ถา้พิจารณาคะแนนเฉล่ีย 48 ตวับ่งช้ี ผลการประเมินตนเองอยูใ่นระดบัดี (4.52) 
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จุดแข็ง 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก เป็นผูซ่ึ้งมีคุณูปการกบัมหาวิทยาลยั ท่ีให้

ค  าปรึกษาและช้ีแนะอนัเป็นประโยชน์กบัมหาวิทยาลยั  และสภามหาวิทยาลยัมีความตระหนกัในการ
น าผลประเมินคุณภาพมาประกอบการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกบัมหาวิทยาลยัในการจดัท า
แผนพฒันาปรับปรุง   

2. ผูบ้ริหารระดบัสูงมหาวิทยาลยัมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีการวางนโยบายและแนวทางบริหารการศึกษา  
ตอ้งเดินหน้าสู่การสร้างและพฒันาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์สอดคลอ้งกบัสังคมโลกศตวรรษท่ี 21 
โดยผลจากการปฏิบติัดา้นดิจิตอล(Digital Revolution) และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร(ICT) เพื่อยกระดบัการพฒันาประเทศสู่การเป็นประเทศพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อ
แข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

3. การบริหารการศึกษาดา้นวชิาการมีการสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการดว้ยการบริหารการศึกษาเชิงรุกท่ี
ก่อให้เกิดทกัษะวิชาชีพและความรู้ใหม่จากการศึกษา คน้ควา้ วิจยั ผลกัดนัมหาวิทยาลยัระดบัให้มี
ศกัยภาพพร้อมเขา้สู่ความเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก  เพื่อสอดคลอ้งอตัลกัษณ์บณัฑิตนกัปฏิบติั ใฝ่รู้ สู้
งาน เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม 

4. ผูบ้ริหารทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิและสามารถ
น าไปสู่ความเช่ือมโยงผลของระบบประกนัคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

จุดทีค่วรพฒันาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แมว้า่มหาวทิยาลยัฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมใหค้ณาจารยใ์นการท างานวจิยั และพฒันาตนเอง

ดา้นคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ แต่คณาจารยส่์วนใหญ่ยงัมีภาระงานสอนมากและยงัรับภาระงาน
อ่ืนๆ ดว้ย  

2. การขอต าแหน่งทางวชิาการและคุณวฒิุปริญญาเอกยงัมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนอาจารย ์จึงควร
เพิ่มการสร้างเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีจะพฒันาศกัยภาพอาจารยเ์พิ่มข้ึนต่อไป 

 

ทศิทางในการพฒันามหาวิทยาลยัในอนาคต  
1. ควรก าหนดทิศทางในการพฒันาทางกายภาพของมหาวิทยาลยั เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนนโยบายของ

รัฐบาล 
2. ควรเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัท่ีมีคุณภาพ 
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบนั 

 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2556 
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ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวตัิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาข้ึนในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลยัใหม่ในสายตาของคน
ทัว่ไป แต่ความจริงแลว้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานและจดัเป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและมีความเชียวชาญดา้นวชิาชีพมาเป็นเวลาชา้นาน  จากเดิมท่ีรวมตวัอยูก่บัสถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อนัประกอบดว้ย วิทยาเขตต่างๆ
มากกว่า 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ  และเม่ือมีการปรับเปล่ียนสถานภาพจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย               
ในปี พ.ศ.2548 ไดมี้การรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกดัแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลยั และหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีแยก
อิสระออกมา ก็คือ “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร”    

จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เ ป็นมหาวิทยาลัย ท่ีอยู่ ใจกลาง
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ท่ีมีพื้นท่ีไม่ห่างไกลกันนัก ได้แก่  1.วิทยาเขตเทเวศร์           
2.วทิยาเขตโชติเวช  3.วทิยาเขตพณิชยการพระนคร  4.วทิยาเขตชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ  5.วทิยาเขตพระนครเหนือ   

มหาวิทยาลยัยงัคงยึดมัน่ในการสร้างบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีโดยแบ่งการจดัการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ 2 กลุ่มสาขาวชิา ไดแ้ก่ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   
3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน   
4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
5. คณะวศิวกรรมศาสตร์  
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
7. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
                                                       

                                                                                                                                                                      

มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวทิยาลยัฯ 

สภาวชิาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ส านกัตรวจสอบภายใน
ภายใน 

ส านกังานอธิการบดี 

 - กองกลาง 
 - กองคลงั 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองบริหารงานบุคคล  
 - กองพฒันานกัศึกษา 
 - กองประชาสมัพนัธ์* 
 - กองวิเทศสมัพนัธ์*       
 - กองศิลปวฒันธรรม* 
 - ส านกัประกนัคุณภาพ* 
 - สถานีวิทยสุาธารณะเพ่ือ         
การศึกษา มทร. พระนคร 
FM 90.75 MHz*             

  
  
- 
  
 
       

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

- ส านกังานผูอ้  านวยการ 
- กลุ่มวิจยั 
- กลุ่มบริการวิชาการ 

ส านกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

- ส านกังานผูอ้  านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
 
 

ศูนยภ์าษา* 
 

ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ* 
 

ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด* 
 

ศูนยส่์งเสริมการท่องเท่ียวและโรงแรม* 
 

ศูนยก์ารจดัการความรู้* 
 

ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ* 
 

* หมายถึง  มหาวิทยาลยัจดัตั้งเป็นการภายใน อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล 
             ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 

คณะสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ* 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 

- ส านกังานผูอ้  านวยการ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- กลุ่มพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยกีารศึกษา 
- กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   และการส่ือสาร  
  

ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

สารสนเทศ 
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2.    สถานทีต่ั้ง  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล       
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
 

3.    วสัิยทัศน์/พนัธกจิ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
: วสัิยทัศน์ (Vision) 

 

“มหาวทิยาลัยช้ันน าแห่งโลกอาชีพ” 
A  leading  university  for  diverse  careers 

: พนัธกจิ (Mission)  
1.  จดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้วชิาชีพบนพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีมีคุณภาพ 

มาตรฐานสากล  
2.  บริหารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
3.  ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
5.  สร้างงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ภาคการผลิต

และภาคบริการ 

: เป้าประสงค์ (Goal) 
1. จดัการศึกษาดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยท่ีีสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัอาเซียน/นานาชาติ 
2.  ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีทกัษะในการด ารงชีวติท่ีดี 
3. มีระบบบริหารจดัการท่ีคล่องตวั ยดืหยุน่ และมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบประกนัคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
5. เป็นแหล่งใหบ้ริการวชิาการวชิาชีพท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
6. สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

และรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
7. จ านวนผลงาน วจิยัหรืองานสร้าง สรรคท่ี์ไดม้าตรฐานมีคุณภาพ และน าไปต่อยอดได ้

 

: ปรัชญา (Philosophy) 

สร้างคนสู้งาน   เช่ียวชาญเทคโนโลยี   สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 
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: ปณธิาน  (Determination) 

มุ่งมัน่  เป็นผูน้ าการจดัการศึกษาดา้นวชิาชีพดว้ยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ 
พฒันาก าลงัคนใหมี้คุณภาพ  คู่คุณธรรม  สู่มาตรฐานสากล 

(RMUTP   strivers to  be  a  leader  of  vocational  studies  based  on  integrated  science  and  
technology  as  well  as  maintain  our  competent  and  virtuous  persons.) 

: ค่านิยมหลกั  (Core  Value) 

“คิดอยา่งสร้างสรรค ์ ท าอยา่งมืออาชีพ”  (Think  Creatively  Do  Professionally) 
 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate  Goal) 

มุ่งมัน่เป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดบัสากล 
(RMUTP strives to be a leading university for diverse career which is  recognized  internationally.) 

 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ (RMUTP  Identity) 

 บณัฑิตนกัปฏิบติั ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลย ี มีคุณธรรม 

 Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวทิยาลยัแห่งโลกอาชีพ 

University  for  Diverse  Careers 
 

มาตรการส่งเสริม :  
1. การช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในดา้นส่ิงเสพติด ภายในสถาบนั 
2. การช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ภายนอกสถาบนั 

 

4.  การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอก        

ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ  “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”  โดยการแบ่งการ
วเิคราะห์ออกเป็น 2  ส่วน   ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์สถานการณ์จากปัจจยัภายใน 
2. การวเิคราะห์สถานการณ์จากปัจจยัภายนอก 
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4.1 การวเิคราะห์สถานการณ์จากปัจจยัภายใน 
   เป็นการศึกษาองคป์ระกอบภายในของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัฯ อนัจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน (Weaknesses)          
โดยวเิคราะห์จากปัจจยัหลกั คือ ดา้นโครงสร้างการบริหาร/การจดัการ  ดา้นการศึกษา  ดา้นบุคลากร  ดา้นการ
จดัท า/วเิคราะห์แผนงาน  และจดัสรรงบประมาณ  โดยมีผลการวเิคราะห์  ดงัน้ี 

ตารางแสดงการวเิคราะห์หน่วยงานโดยใช้   SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงทางดา้นวิชาชีพและผลิต
บณัฑิตมายาวนาน 

2. บณัฑิตมีคุณภาพและเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

3. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพ 

4. มหาวิทยาลยัมีแผนและการด าเนินงานรองรับการ
กา้ว เขา้สู่ AEC 

5. สถานท่ีตั้งอยูก่ลางใจเมือง มีท าเลท่ีเหมาะสม 
6. มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นดา้นวิชาชีพท่ีสามารถ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
7. จดัการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและ

ครอบคลุมองคค์วามรู้ตั้งแต่ระดบัวิชาชีพขั้น
พื้นฐานจนถึงขั้นสูง 

8. มีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ท า
ใหบุ้คลากรมีความรู้ และประสบการณ์ 

9. การจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

10. มีระบบประกนัคุณภาพท่ีเขม้แขง็ 
 

1. สถานท่ีจ ากดั ท าใหก้ารขยายตวัเป็นไปไดย้าก 
2. ผูบ้ริหารใหม่บางส่วนยงัขาดทกัษะประสบการณ์ดา้น

การบริหาร 
3. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และกระบวน

ทศัน์ใหม่ในการแกปั้ญหา 
4. ขาดแคลนบุคลากรสายสนบัสนุน ท าใหต้อ้งใช้

บุคลากรสายสอนรับภาระงาน สนบัสนุน ควบคู่กนั 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ
สอนและงานวิจยั 

5. ขาดการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
6. บุคลากรและนกัศึกษาขาดทกัษะในการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ 
7. บุคลากรบางส่วน ยงัไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้

อยา่ง เตม็ประสิทธิภาพ 
8. ขาดผูบ้ริหารมืออาชีพ 
9. การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รขาดประสิทธิภาพ 
10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครยงัไม่ได้

เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั 
11. การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพฒันายงัไม่

สมบูรณ์ 
12. งานวิจยับางสาขายงัมีนอ้ย 
13. สภาพภมิูทศัน์ยงัไม่เอ้ือในการส่งเสริมใหเ้กิดการ

เรียนรู้ 
14. สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
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4.2  การวเิคราะห์สถานการณ์จากปัจจยัภายนอก 
   การศึกษาสถานภาพสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เพื่อทราบถึงปัจจยัต่างๆ  ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
ในการด าเนินงาน 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพฒันา

มหาวิทยาลยั 
2. การขยายตวัทางเศรษฐกิจท าใหเ้กิดความตอ้งการ

บณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีความรู้ และทกัษะในวิชาชีพ 
3. นโยบายของรัฐใหก้ารสนบัสนุนสถานศึกษาท่ีผลิต

บุคลากรดา้นวิชาชีพและเทคโนโลย ีและภาคเอกชนให้
การสนบัสนุน เช่นกนั 

4. ภาครัฐมีนโยบายสนบัสนุนระบบใหทุ้นกูย้มืเพื่อ
การศึกษาเป็นการสร้างโอกาสใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสมาก
ข้ึน 

5. เป็นมหาวิทยาลยัทางเลือกส าหรับนกัศึกษาเพื่อมุ่งสู่
วิชาชีพ 

6. นโยบายภาครัฐสนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการ
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ท าใหก้ารท างาน
คล่องตวั   

7. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสใหม้หาวิทยาลยั
สามารถจดัการศึกษาไดห้ลากหลาย 

8. มหาวิทยาลยัมีนกัเรียนโควตา ซ่ึงเป็นนกัเรียน (Input) ท่ี
มีผลการเรียนดี 

 

1. การเปิดการศึกษาเสรีท าใหม้หาวิทยาลยัฯ มี
คู่แข่งมาก สถานศึกษาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน
เปิดสอนและจดัการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ 
กนั อยา่งกวา้งขวาง 

2. การจดัการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยตีอ้งใชก้ารลงทุนสูงในดา้นอุปกรณ์
และหอ้งปฏิบติัการ 

3. นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัดีไดรั้บโอกาส
ทางเลือกจากมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงดั้งเดิม 

4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวยัเรียน
ลดลง 

 

 
5.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลยัฯ โดยด าเนินงาน
เช่นเดียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  คือ 

1. งานจดัการศึกษา 
2. งานวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม 
3. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
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โดยยดึแนวด าเนินงานตามปรัชญา, วิสัยทศัน์, ภารกิจ, เป้าหมายและกลยทุธ์ ของมหาวทิยาลยั 
 

5.1 การจัดการศึกษา  
ยดึแนวปรัชญาการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  ดงัน้ี 

สร้างคนสู้งาน   เช่ียวชาญเทคโนโลย ี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to  serve diverse career.) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดการศึกษาโดยมุ่งพฒันาบุคคลให้มีความเช่ียวชาญ               
เชิงปฏิบติัการ  มีความจัดเจนทางวิชาการและคุณสมบติัท่ีจ าเป็นตามลกัษณะอาชีพ  พร้อมท่ีจะท างานและ
สามารถปรับปรุงตนเองให้กา้วหน้าทนัต่อวิวฒันาการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย      
ความประณีต  ความส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรม หน้าท่ีความรับผิดชอบทางสังคมบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจดัการศึกษา 3 ระดบั คือ ระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี (ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโทมีรายละเอียด
หลกัสูตร /คณะ /สาขาวิชา ท่ีเปิดสอน ดงัตารางที่ 1-1   และการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ดงัตารางที่ 1-1.1    

 

   ตารางที่  1-1 แสดงการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจ าแนกตามระดบัการศึกษา         
                            ของคณะ ปีการศึกษา 2556 

คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวชิา จ านวนปีของ
หลกัสูตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ปริญญาตรี 
 
 

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต   
(ค.อ.บ.) 

วิศวกรรมเคร่ืองกล   5  ปี 
วิศวกรรมไฟฟ้า   5  ปี 
วิศวกรรมโยธา  * 5  ปี 

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อส.บ.) 

วิศวกรรมไฟฟ้า  
2  ปี 

(ต่อเน่ือง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ  
2  ปี 

(ต่อเน่ือง) 
ปริญญาตรี 
(ศูนยน์อกสถาน
ท่ีตั้ง) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต   
(ค.อ.บ.) 

วิศวกรรมเคร่ืองกล * 5  ปี 
วิศวกรรมไฟฟ้า  * 5  ปี 

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อส.บ.) 

วิศวกรรมอุตสาหการ  2  ปี 
(ต่อเน่ือง) 

ประกาศนียบตัร
บณัฑิต 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  วิชาชีพครู * 1  ปี 



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบนั                  1-9 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                   เกณฑ ์สกอ. 

 
 

คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวชิา จ านวนปีของ
หลกัสูตร 

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต  ( ค.อ.ม.) 

นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา * 
 

2  ปี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบณัฑิต (คศ.บ.) ออกแบบแฟชัน่ผา้และเคร่ืองแต่งกาย  4  ปี 

อาหารและโภชนาการ  4  ปี 
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร   4  ปี 
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  4  ปี 

เทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยกีารจดัการสินคา้แฟชัน่  4  ปี 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  * 4  ปี 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  4  ปี 
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต    

(คศ.ม.) 
คหกรรมศาสตร์  2  ปี 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
ปริญญาตรี เทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) 

 

 

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 4  ปี 
เทคโนโลยกีารโทรทศัน์และ
วิทยกุระจายเสียง 

4  ปี 

เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 4  ปี 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) การส่ือสารการตลาด   2  ปี 
คณะบริหารธุรกจิ 
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 

บญัชีบณัฑิต (บช.บ.) การบญัชี   4  ปี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 
 
 

 
 

การจดัการ  4  ปี 
การตลาด  4  ปี 
การเงิน  4 ปี 
ระบบสารสนเทศ  4  ปี 
ภาษาองักฤษธุรกิจ  4  ปี 
ธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลกัสูตร
ภาษาองักฤษ) 

4  ปี 

ปริญญาตรี 
(ศูนยน์อกสถาน
ท่ีตั้ง) 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) 
 

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ * 4  ปี 
การบญัชี * 4  ปี 
การจดัการ 4  ปี 
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คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวชิา จ านวนปีของ
หลกัสูตร 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.)   - 2  ปี 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  

วิทยาการคอมพิวเตอร์  4  ปี 
วิทยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  4  ปี 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ปวส.  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) 
ช่างกล (ผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ)์  * 2  ปี 

ปริญญาตรี 
 
 
 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศ.บ.) 
 
 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล  4  ปี 
วิศวกรรมอุตสาหการ  4  ปี 
วิศวกรรมไฟฟ้า  4  ปี 
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม  4  ปี 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  4  ปี 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 4  ปี 
วิศวกรรมโยธา  4  ปี 
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  4  ปี 

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
(อส.บ.) 

เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั   4  ปี 
เทคโนโลยกีารผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์  4  ปี 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
(วศ.ม.) 

 

วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
เพื่อความยัง่ยนื 

2  ปี 

วิศวกรรมไฟฟ้า  2  ปี 
คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญาตรี 
 
 

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
 
 

การท่องเท่ียว  4  ปี 
การโรงแรม  4  ปี 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 4  ปี 
ภาษาไทยประยกุต ์ 4   ปี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ปริญญาตรี เทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) 
 

การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  4 ปี 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 4  ปี 

สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
(สถ.บ.) 

สถาปัตยกรรม  5  ปี 
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คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลกัสูตร/สาขาวชิา จ านวนปีของ
หลกัสูตร 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

ปริญญาตรี เทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยเีส้ือผา้  4  ปี 
เทคโนโลยเีคมีส่ิงทอ  4  ปี 
ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ  4  ปี 
ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ         4 ปี 

หมายเหตุ    *  หลกัสูตรท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 

อา้งอิง : ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน                                     ขอ้มูล ณ วนัท่ี  4  มี.ค. 2557 
 

5.2   บุคลากร 
5.2.1 อาจารยป์ระจ าเตม็เวลาเทียบเท่า จ านวนทั้งส้ิน  600.5  คน  
          (ลาศึกษาต่อ  40  คน / ปฏิบติังานจริง   560.5 คน) 
5.2.2 อาจารยผ์ูส้อน จ านวนทั้งส้ิน  603  คน (ลาศึกษาต่อ 40 คน / ปฏิบติังานจริง  563  คน) 
5.2.2.1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ 381  คน    

5.2.2.2 พนกังานมหาวิทยาลยั  190.5  คน       
5.2.2.3 พนกังานราชการ   5 คน        
5.2.2.4 ลูกจา้งชัว่คราว   11  คน        
5.2.2.5 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโท 13  คน     

อตัราส่วนวุฒิ  ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ต  ่ากว่าปริญญาตรี  เป็น  13.91:77.52:8.57 
อตัราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์:ผูช่้วยศาสตราจารย ์:รองศาสตราจารย ์: ศาสตราจารย ์เป็น 
72.19:25.97:1.67:0.17 

ตารางที ่1 – 2   แสดงข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวชิาการและคณะ 

 
คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตรี 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วชิาการ 

อาจารย์ :ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม             

ขา้ราชการ 32 6 19 7 18.75:59.38:21.86 32 20 11 1 - 62.50:34.36:3.13:0.00 - 1 

พนกังานมหาวิทยาลยั 11 2 9 - 18.18:81.82:0.00 11 11 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

พนกังานราชการ 2 - - 2 0.00:0.00:100.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 6 3 3 - 50.00:50.00:0.00 6 1 3 2 - 16.67:50.00:33.33 - - 

รวม 51 11 31 9 21.57:60.78:17.65 51 34 14 3 - 66.67:27.45:5.88:0.00 - 1 
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คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตรี 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วชิาการ 

อาจารย์ :ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์            

ขา้ราชการ 44 1 37 6 2.27:84.09:13.64 44 17 25 2 - 38.64:56.82:4.54:0.00 1 - 

พนกังานมหาวิทยาลยั 25 - 24 1 0.00:96.00:4.00 25 25 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 - 

พนกังานราชการ 1 - - 1 0.00:0.00:100.01 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจา้งชัว่คราว 5.5 - 1 4.5 0.00:18.18:81.82 5.5 5.5 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 3 1 2 - 33.33:66.67:0.00 3 - - 2 1 0.00:0.00:66.67:3.33 - - 

รวม 78.5 2 64 12.5 2.55:81.53:15.92 78.5 48.5 25 4 1 61.78:31.85:5.09:1.28 2 - 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน            

ขา้ราชการ 8 - 8 - 0.00:100.00:0.00 8 6 1 1 - 75.00:12.50:12.50:0.00 - - 

พนกังานมหาวิทยาลยั 23 - 23 - 0.00:100.00:0.00 23 23 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 2 

พนกังานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 2 2 - - 100.00:0.00:0.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 33 2 31 - 6.06:93.94:0.00 33 31 1 1 - 93.94:3.03:3.03:0.00 1 2 

คณะบริหารธุรกจิ             

ขา้ราชการ 73 7 64 2 9.59:87.67:2.74 73 37 36 - - 50.68:49.32:0.00:0.00 3 1 

พนกังานมหาวิทยาลยั 23 7 16 - 30.44:69.56:0.00 23 23 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 - 

พนกังานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจา้งชัว่คราว 0.5 0.5 - - 100.00:0.00:0.00 0.5 0.5 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 96.5 14.5 80 2 15.03:82.90:2.07 96.5 60.5 36 - - 62.69:37.31:0.00:0.00 4 1 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            

ขา้ราชการ 44 6 35 3 13.64:79.54:6.82 44 29 15 - - 65.91:34.09:0.00:0.00 3 1 

พนกังานมหาวิทยาลยั 25.5 11 14.5 - 43.14:56.86:0.00 25.5 25.5 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 3 

พนกังานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 69.5 17 49.5 3 24.46:71.22:4.32 69.5 54.5 15 - - 78.42:21.58:0.00:0.00 3 4 

คณะวศิวกรรมศาสตร์            

ขา้ราชการ 95 15 69 11 15.76:72.63:11.58 95 68 27 - - 71.58:15.78:0.00:0.00 2 4 

พนกังานมหาวิทยาลยั 26 4 22 - 15.38:84.62:0.00 26 25 1 - - 96.15:3.85:0.00:0.00 5 - 

พนกังานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจา้งชัว่คราว 1 - 1 - 0.00:100.00:0.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 2 2 - - 100.00:0.00:0.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 124 21 92 11 15.32:75.00:9.68 124 96 28 - - 80.65:19.35:0.00:0.00 7 4 
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คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตรี 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วชิาการ 

อาจารย์ :ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

คณะศิลปศาสตร์              

ขา้ราชการ 58 8 48 2 13.79:82.76:3.45 58 32 24 2 - 55.17:41.38:3.45:0.00 - 1 

พนกังานมหาวิทยาลยั 28 3 25 - 10.71:89.29:0.00 28 28 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 2 1 

พนกังานราชการ 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจา้งชัว่คราว 2 - 1 1 0.00:50.00:50.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 89 11 74 4 12.36:83.15:4.49 89 63 24 2 - 70.79:26.96:2.25:0.00 2 2 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน           

ขา้ราชการ 23 3 13 7 13.04:56.53:30.43 23 11 12 - - 47.83:52.17:0.00:0.00 - - 

พนกังานมหาวิทยาลยั 10 1 9 - 10.00:90.00:0.00 10 10 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 2 1 

พนกังานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจา้งชัว่คราว 2 - - 2 0.00:0.00:100.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 35 4 22 9 11.43:62.86:25.71 35 23 12 - - 65.71:34.28:0.00:0.00 2 1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ           

ขา้ราชการ 4 - 4 - 0.00:100.00:0.00 4 3 1 - - 75.00:25.00:0.00:0.00 2 - 

พนกังานมหาวิทยาลยั 19 1 18 - 5.26:94.74:0.00 19 19 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 2 - 

พนกังานราชการ 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 24 1 22 1 4.17:91.67:4.17 24 23 1 - - 95.83:4.17:0.00:0.00 4 - 

รวมทั้งส้ิน 600.50 83.50 465.50 51.5 13.91:77.52:8.57 600.50 433.50 156.0 10.00 1.00 72.19:25.97:1.67:0.17 25.00 15.00 
 

หมายเหตุ     1. อาจารยป์ระจ าคุณวฒิุต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 1 ราย สังกดัคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่        
    2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หมายถึง อาจารยสั์ญญาจา้งประจ าหลกัสูตร       
    สังกดั  - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  - คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

  - คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน - คณะศิลปศาสตร์ 
  - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล    ขอ้มูล ณ วนัท่ี  31 พ.ค.2557 

 

5.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
             5.2.2.1  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งสนบัสนุน  ..95...... คน  

              5.2.2.2  พนกังานมหาวิทยาลยั  261  คน      
                          5.2.2.3  พนกังานราชการ   28  คน       
                          5.2.2.4  ลูกจา้งประจ า  68  คน       
                          5.2.2.5  ลูกจา้งชัว่คราว  215  คน       
                              รวมทั้งส้ิน  667  คน       

อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล    ขอ้มูล ณ วนัท่ี  31 พ.ค.2557 
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ตารางที ่1-3(ก) ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลีย่ และประสบการณ์ใน
การท างานเฉลีย่ 

ประเภท 

บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) อายุเฉลีย่ 

(ปี) 
อายุราชการ/ประสบการณ์ 

ในการท างาน เฉลีย่ (ปี) ต า่กว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขา้ราชการ 8 53 34 - 50.19 24.59 

พนกังานมหาวทิยาลยั 2 218 41 - 33.6 2.9 

พนกังานราชการ 6 21 1 - 38.13 3.93 

ลูกจา้งประจ า 60 8 - - 52.4 25.49 

ลูกจา้งชัว่คราว 74 141 - - 33.93 3 

รวม 150 441 76 0 41.65 11.982  
 

ตารางที่ 1-3(ข) ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลีย่ และประสบการณ์ในการท างานเฉลีย่                             

หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ์

(ปี) 
ต ่ากว่า ป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ส านักงานตรวจสอบภายใน        

   ขา้ราชการ 1 1 2 - 4 56.50 30.75 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 1 - - 1 26.00 2.00 

   พนกังานราชการ - - - - - - - 

   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 

   ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - 

รวม 1 2 2 - 5 41.25 16.38 

ส านักงานอธิการบดี 
       

   ขา้ราชการ - - 1 - 1 57.00 34.00 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 1 2 - 3 32.00 2.33 
   พนกังานราชการ - - - - - - - 
   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 
   ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - 

รวม - 1 3 - 4 44.50 18.17 

กองกลาง 
       

   ขา้ราชการ - 3 4 - 7 48.86 25.85 
   พนกังานมหาวทิยาลยั 1 7 1 - 9 34.00 2.78 
   พนกังานราชการ 2 2 - - 3 40.33 6.67 
   ลูกจา้งประจ า 1 1 - - 2 57.00 19.00 
   ลูกจา้งชัว่คราว 12 1 - - 13 43.38 4.54 

รวม 16 13 5 - 34 44.71 11.77 
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หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ์

(ปี) 
ต ่ากว่า ป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

กองคลงั 
       

   ขา้ราชการ - 7 5 - 12 52.5 27.08 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 17 4 - 21 34.52 3.33 
   พนกังานราชการ 1 2 - - 3 38.33 5.00 
   ลูกจา้งประจ า - 1 - - 1 40.00 18.00 
   ลูกจา้งชัว่คราว - 7 - - 7 31.71 1.43 

รวม 1 34 9 - 44 39.41 10.97 

กองนโยบายและแผน 
       

   ขา้ราชการ - 4 4 - 8 51.38 24.5 
   พนกังานมหาวทิยาลยั 1 6 5 - 12 33.42 2.17 
   พนกังานราชการ - - - - - - - 
   ลูกจา้งประจ า 2 - - - 2 46.50 19.50 
   ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - 

รวม 3 10 9 - 22 43.77 15.39 

กองบริหารงานบุคคล 
       

   ขา้ราชการ 2 3 3 - 8 49.50 24.50 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 13 4 - 17 30.47 2.88 
   พนกังานราชการ - 2 - - 2 35.50 6.00 
   ลูกจา้งประจ า - 1 - - 1 39.00 18.00 
   ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - 

รวม 2 19 7 - 28 38.6175 12.85 

กองพฒันานักศึกษา 
       

   ขา้ราชการ - 2 1 - 3 55.00 28.67 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 9 4 - 13 33.77 2.92 
   พนกังานราชการ - 1 - - 1 26.00 1.00 
   ลูกจา้งประจ า 1 - - - 1 52.00 17.00 
   ลูกจา้งชัว่คราว - 4 - - 4 33.25 3.00 

รวม 1 16 5 - 22 40.00 10.52 

กองวิเทศสัมพนัธ์ 
       

   ขา้ราชการ - - - - - - - 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 4 - - 4 37.00 3.25 
   พนกังานราชการ - - - - - - - 
   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 
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หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ์

(ปี) 
ต ่ากว่า ป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

   ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - 
รวม - 4 - - 4 37.00 3.25 

กองประชาสัมพนัธ์ 
       

   ขา้ราชการ - - - - - - - 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 5 - - 5 34.40 3.60 
   พนกังานราชการ - - - - - - - 
   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 
   ลูกจา้งชัว่คราว 1 3 - - 4 26.75 2.50 

รวม 1 8 - - 9 30.575 3.05 

กองศิลปวัฒนธรรม 
       

   ขา้ราชการ - - - - - - - 
   พนกังานมหาวทิยาลยั - 4 - - 4 31.00 2.75 
   พนกังานราชการ - - - - - - - 
   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 
   ลูกจา้งชัว่คราว - 3 - - 3 29.67 1.00 

รวม - 7 - - 7 30.335 1.875 

สถาบันวิจัยและพฒันา 
       

   ขา้ราชการ - 1 - - 1 57.00 35.00 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 10 3 - 13 31.46 2.31 

   พนกังานราชการ - 2 - - 2 28.50 2.00 

   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 

   ลูกจา้งชัว่คราว 1 5 - - 6 34.50 2.50 

รวม 1 18 3 - 22 37.865 10.45 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             

   ขา้ราชการ - 2 3 - 5 49.20 25 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 24 2 - 26 33.73 3.69 

   พนกังานราชการ - 1 - - 1 48.00 7.00 

   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 

   ลูกจา้งชัว่คราว - 21 - - 21 33.76 3.48 

รวม 0 48 5 - 53 41.1725 9.79 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             

   ขา้ราชการ 1 5 5 - 11 52.18 25.73 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 11 2 - 13 32.92 3.23 
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หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ์

(ปี) 
ต ่ากว่า ป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

   พนกังานราชการ - 1 - - 1 37.00 9.00 

   ลูกจา้งประจ า 2 - - - 2 50.50 17.50 

   ลูกจา้งชัว่คราว 2 4 - - 6 36.17 4.00 

รวม 5 21 7 - 33 41.75 11.89 

ส านักประกนัคุณภาพ 
       

   ขา้ราชการ - - - - - - - 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 4 1 - 5 36.60 3.20 

   พนกังานราชการ - - - - - - - 

   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 

   ลูกจา้งชัว่คราว - - - - - - - 

รวม 0 4 1 - 5 36.60 3.20 

ศูนย์การจัดการความรู้ 
       

   ขา้ราชการ - - 1 - 1 46.00 24.00 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 2 - - 2 32.50 2.50 

   พนกังานราชการ - - - - - - - 

   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 

   ลูกจา้งชัว่คราว - 1 - - 1 28.00 1.00 

รวม 0 3 1 - 4 35.50 9.17 

สถานีวิทยุสาธารณะเพือ่การศึกษา             

   ขา้ราชการ - - - - - - - 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 2 - - 2 27.00 2.50 

   พนกังานราชการ - - - - - - - 

   ลูกจา้งประจ า - - - - - - - 

   ลูกจา้งชัว่คราว - 3 - - 3 24.67 2.00 

รวม - 5 - - 5 25.84 2.25 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       

   ขา้ราชการ 1 2 - - 3 53.33 22.33 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 8 - - 8 36.25 2.50 

   พนกังานราชการ - 1 - - 1 40.00 4.00 

   ลูกจา้งประจ า 9 2 - - 11 52.73 27.36 

   ลูกจา้งชัว่คราว 10 6 - - 16 35.38 2.25 

รวม 20 19 - - 39 43.54 11.69 

        



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบนั                  1-18 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                   เกณฑ ์สกอ. 

 
 

หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ์

(ปี) 
ต ่ากว่า ป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
       

   ขา้ราชการ 1 3 1 - 5 42.80 20.00 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 13 1 - 14 30.93 2.79 

   พนกังานราชการ - 1 - - 1 42.00 6.00 

   ลูกจา้งประจ า 10 - - - 10 53.50 24.00 

   ลูกจา้งชัว่คราว 8 14 - - 22 32.91 2.27 

รวม 19 31 2 - 52 40.43 11.01 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
       

   ขา้ราชการ - 1 - - 1 52.00 30.00 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 10 2 - 12 33.75 3.00 

   พนกังานราชการ 1 2 - - 3 40.33 3.67 

   ลูกจา้งประจ า 2 2 - - 4 51.25 28.00 

   ลูกจา้งชัว่คราว 1 8 - - 9 28.89 1.89 

รวม 4 23 2 - 29 41.24 13.31 

คณะบริหารธุรกจิ 
       

   ขา้ราชการ - 3 1 - 4 50.50 25.75 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 19 1 - 20 35.85 3.10 

   พนกังานราชการ - - - - - - - 

   ลูกจา้งประจ า 14 - - - 14 52.64 26.71 

   ลูกจา้งชัว่คราว 10 26 - - 36 32.06 3.11 

รวม 24 48 2 - 74 42.76 14.67 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       

   ขา้ราชการ - 3 - - 3 52.67 25.67 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 14 1 - 15 35.80 2.47 

   พนกังานราชการ - - - - - - - 

   ลูกจา้งประจ า 2 - - - 2 53.50 28.00 

   ลูกจา้งชัว่คราว 1 7 - - 8 27.13 1.88 

รวม 3 24 1 - 28 42.28 14.51 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       

   ขา้ราชการ - 9 1 - 10 55.40 30.80 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 8 2 - 10 36.30 2.50 

   พนกังานราชการ - 3 1 - 4 39.50 4.25 

   ลูกจา้งประจ า 12 1 - - 13 53.69 26.85 
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หน่วยงาน/ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อายุเฉลีย่ 

(ปี) 

อายุราชการ / 
ประสบการณ์

(ปี) 
ต ่ากว่า ป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

   ลูกจา้งชัว่คราว 12 17 - - 29 35.14 4.69 

รวม 24 38 4 - 66 44.01 13.82 

คณะศิลปศาสตร์ 
       

   ขา้ราชการ 1 1 - - 2 51.50 29.50 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 11 - - 11 31.55 2.73 

   พนกังานราชการ - 2 - - 2 34.00 3.00 

   ลูกจา้งประจ า 3 - - - 3 54.33 30.00 

   ลูกจา้งชัว่คราว 9 4 - - 13 37.38 3.31 

รวม 13 18 0 - 31 41.75 13.77 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน           

   ขา้ราชการ 1 2 2 - 5 42.60 19.60 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 9 3 - 12 34.67 2.50 

   พนกังานราชการ 1 - - - 1 54.00 1.00 

   ลูกจา้งประจ า 1 - - - 1 26.00 49.00 

   ลูกจา้งชัว่คราว 3 6 - - 9 34.67 3.78 

รวม 6 17 5 - 28 38.39 15.176 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ           

   ขา้ราชการ - 1 - - 1 39.00 17.00 

   พนกังานมหาวทิยาลยั - 6 3 - 9 31.56 2.78 

   พนกังานราชการ 1 2 - - 3 41.33 1.67 

   ลูกจา้งประจ า 1 - - - 1 56.00 27.00 

   ลูกจา้งชัว่คราว 4 1 - - 5 45.80 5.40 

รวม 6 10 3 - 19 42.74 10.77 

รวมทั้งส้ิน 150 441 76 - 667 39.44 10.79 

อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล     ข้อมูล ณ วันท่ี  31พ.ค.2557 
 

5.3  นักศึกษา   จ  านวนนกัศึกษาทั้งหมด  12,945  คน  
        อาจารยผ์ูส้อนจ านวนทั้งส้ิน  603  คน  (ลาศึกษาต่อ  40  คน / ปฏิบติัราชการจริง 563 คน) 

อาจารยป์ระจ าเตม็เวลาเทียบเท่า (FTEI) ทั้งส้ิน 600.50 คน (ลาศึกษาต่อ 40 คน / ปฏิบติังานจริง 560.50 คน) 
                        จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า(FTES)  = 11,752.24 คน  
                        อตัราส่วน อาจารย ์(คน) : นกัศึกษา (คน) โดยรวม = 603 : 12,945 = 1 : 21.47 
                        อตัราส่วน อาจารยป์ระจ าเตม็เวลาเทียบเท่า (FTEI) : FTES = 600.50 : 11,751.76  = 1 : 19.57 
  อา้งอิง : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2557 
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 5.4  อาคาร สถานที ่
 5.4.1 มอีาคารสถานที ่ ตามพืน้ทีด่ าเนินงาน 5 เขตพืน้ที ่คอื 

  1. เขตพืน้ที ่เทเวศร์   (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน) 
 สถานทีต่ั้ง  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
 2. เขตพืน้ที ่โชตเิวช  (คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) 
 สถานทีต่ั้ง  168 ถนนศรีอยธุยา (ขา้งหอ้งสมุดแห่งชาติ) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
 3. เขตพืน้ที ่พณิชยการพระนคร  (คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์) 
 สถานทีต่ั้ง  86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 4. เขตพืน้ที ่ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  (คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่) 
 สถานทีต่ั้ง 517 ถนนนครสวรรค ์แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 5. เขตพืน้ที ่พระนครเหนือ  (คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวศิวกรรมศาสตร์) 
 สถานทีต่ั้ง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 

  5.4.2  ครุภัณฑ์ 
ตารางที่ 1 – 4   ตารางแสดงจ านวนครุภัณฑ์ 

ล าดับท่ี ประเภท/คณะ 
จ านวนตามมาตรฐาน 
(จ านวนท่ีควรจะม)ี 

มีอยู่ ต้องการเพิ่ม 

1.   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - ตามเอกสารครุภณัฑข์องมหาวทิยาลยัฯและเอกสารคุณภาพ 
2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ - ขั้นตอนปฏิบติังานเตรียมหอ้งและอุปกรณ์การสอน   (WI) 
3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน - ทะเบียนครุภณัฑข์องมหาวิทยาลยัและของคณะ 
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร์  
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
9. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  
10. ส านกัอธิการบดี/ ส านกั /สถาบนั/ กอง  

อา้งอิง : กองคลงัและงานพสัดุคณะ                                                                                       ขอ้มูล ณ วนัท่ี  31 พ.ค. 2557 
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5.5 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจุบนัไดรั้บงบประมาณ เป็นหมวดเงินเดือน ,ค่าจา้งประจ า,  ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อยและ

ค่าวสัดุ , ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง , งบรายจ่ายอ่ืน, งบเงินอุดหนุน  และท่ีไม่ไดรั้บเลยคือ ค่าจา้งชัว่คราว รายละเอียดดงัแสดง
ในตารางต่อไปน้ี  
ตารางที่ 1 – 5   แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และ พ.ศ. 2556 
  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2555 
(ปีทีแ่ล้ว) 

ปี พ.ศ. 2556 (ปีปัจจุบัน) 

จดัสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 255,656,225.37 287,337,240.00 257,165,793.41 

เงินเดือน 234,289,466.19 262,541,040.00 234,950,445.71 

ค่าจา้งประจ า 15,965,715.25 18,793,800.00 16,497,126.02 

พนกังานราชการ 5,401,043.93 6,002,400.00 5,718,221.68 

งบด าเนินงาน 180,224,954.02 147,727,950.32 147,078,460.32 

ค่าตอบแทน   ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ 146,483,144.74 106,917,461.69 106,267,971.69 

ค่าสาธารณูปโภค 33,741,809.28 40,810,488.63 40,810,488.63 

งบลงทุน 116,180,157.12 185,563,096.45 70,208,596.45 

ค่าครุภณัฑ ์  20,016,112.05 53,386,296.45 22,066,796.45 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 96,164,045.07 132,176,800.00 48,141,800.00 

รายจ่ายอืน่  82,110,308.51 55,844,388.97 50,911,690.06 

งบเงนิอุดหนุน  98,846,918.73 186,293,684.26 186,293,684.26 

รวมทั้งส้ิน 705,551,634.85 862,766,360.00 711,658,224.50 

ค่าเส่ือมราคา 148,542,817.96  152,012,817.26 

รวมค่าเส่ือมราคา 854,094,452.81  863,671,041.76 

งบด าเนินการทั้งส้ิน (หักงบลงทุน) 737,914,295.69  641,449,628.05 

หมายเหตุ  - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิม่ระหว่างปีและเป็นรายการที่มีการโอนเปลีย่นแปลงแล้ว ) 
              - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเส่ือม 

แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 และ 2556
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  งบประมาณเงนิรายได้   เป็นงบประมาณท่ีมหาวทิยาลยั  จดัสรรใหก้บัหน่วยงานในสงักดั โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  และพ.ศ. 2556  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวใ้นตาราง ตอ่ไปน้ี  
ตารางที ่1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชนเ์ปรียบเทียบระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556  จ าแนกประเภท
รายจ่าย  ของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2555 

(ปีทีแ่ล้ว) 
ปี พ.ศ. 2556  (ปีปัจจุบัน) 

จดัสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 35,960,307.00 36,982,200.00 32,555,484.33 

เงินเดือน    

ค่าจา้งประจ า    

ค่าจา้งชัว่คราว 35,960,307.00 36,982,200.00 32,555,484,.33 

งบด าเนินงาน 75,436,712.71 93,253,950.00 56,980,584.21 

ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  และค่าวสัดุ    74,852,172.89 88,359,960.00 56,380,092.20 

ค่าสาธารณูปโภค 584,539.82 4,893,990.00 600,492.01 

งบลงทุน 28,196,458.64 16,487,380.00 16,487,380.00 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 28,196,458.64 16,487,380.00 16,487,380.00 

งบเงนิอุดหนุน 58,215,515.41 23,017,800.00 23,017,800.00 

รายจ่ายอืน่ ๆ  57,967,463.06 34,846,050.00 34,846,050.00 

งบกลาง 11,368,401.32 37,300,360.00 17,994,199.83 

เงนิสมทบสถาบัน - 11,788,980.00  

รวมทั้งส้ิน 267,144,858.14 253,676,720.00 181,881,498.37 

ค่าเส่ือมราคา 26,127,482.53  26,744,973.05 

รวมค่าเส่ือมราคา 293,272,340.67  208,626,471.42 

งบด าเนินการทั้งส้ิน (หักงบลงทุน) 265,075,882.03  165,394,118.37 
 

 หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเส่ือม 

แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดป้ี 2555 และ 2556
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ตาราง 1-7  ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายคุณภาพและผลการปฏิบติังานท่ีไดใ้นปีการศึกษา 2556  ตามเกณฑม์าตรฐาน มทร.พระนคร, สกอ., สมศ., และ ก.พ.ร. 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏบิตัิ 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร. 

พระนคร 
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (น ้าหนักร้อยละ 3) 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) (ก.พ.ร.56 4.1, ก.พ.ร.57 3.1) (กระบวนการ) 4 ขอ้ 8 100 5 5  - 5 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่1   5 5   5 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลติบณัฑิต (น ้าหนักร้อยละ 28) 

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.2.1) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) 
(กระบวนการ) 

3 ขอ้ 6 100 5 5  -  5 

2.2 อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ.2.2) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ปัจจยัน าเขา้) ร้อยละ 4 2.89 -27.75 2.41 2.41  - 2.41 
2.3 อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ปัจจยั
น าเขา้) 

ร้อยละ 30 27.81 -7.3 2.32 2.32  - 2.32 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.2.4) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 
3.2) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 7 133.33 5 5  - 5 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.2.5) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.
57 3.2) (ปัจจยัน าเขา้) 

4 ขอ้ 7 75 5 5  - 5 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.2.6) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) 
(กระบวนการ) 
 

4 ขอ้ 5 25 3 3  - 3 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏบิตัิ 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลเุป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.
2.7) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

2.8 ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศึกษา 
(สกอ.2.8) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

2.9 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
(ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 90.07 12.59 4.5  - 4.5 4.5 

2.10 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต) 

3 คะแนน 4.28 42.67 4.28  - 4.28 4.28 

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
(สมศ.3) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 5 24.55 391 4.91  - 4.91 4.91 

2.12 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) (ผลผลิต) 4 คะแนน 2.56 -36 2.13  - 2.13 2.13 

2.13 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต (ก.พ.ร.56 5, ก.พ.ร.
57 4.1) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 75 85.48 13.97 5  -  - 5 

2.14 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.
56 6, ก.พ.ร.57 4.2) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 75 82 9.33 4.4  -  - 4.4 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 2   4.14 4.09 3.96 4.14 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏบิตัิ 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลเุป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที ่3 : กจิกรรมการพฒันานักศึกษา (น ้าหนักร้อยละ 6) 

3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มลูข่าวสาร (สกอ.3.1) 
(ก.พ.ร.56 4.3, ก.พ.ร.57 3.3) (กระบวนการ) 

5 ขอ้ 7 40 5 5  - 5 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.3.2) (ก.พ.ร.56 4.3, 
ก.พ.ร.57 3.3) (กระบวนการ) 

4 ขอ้ 6 50 5 5  - 5 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 3   5 5  - 5 

องค์ประกอบที ่4 : การวจิยั (น ้าหนักร้อยละ 12) 

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.1) (ก.พ.ร.56 
4.4, ก.พ.ร.57 3.4) (กระบวนการ) 

5 ขอ้ 8 60 5 5  - 5 

4.2 ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.2) 
(ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
(สกอ.4.3) (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4) (ปัจจยัน าเขา้) 

3 คะแนน 3.48 16 3.48 3.48  - 3.48 

4.4 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.5) (ก.พ.ร.56 
4.4, ก.พ.ร.57 3.4) (ผลผลิต) 

3 คะแนน 2.51 -16.33 2.51  - 2.51 2.51 

4.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์(สมศ.6) (ก.พ.ร.56 4.4, ร้อยละ 12 17.15 42.92 4.29  - 4.29 4.29 
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ก.พ.ร.57 3.4) (ผลผลิต) 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏบิตัิ 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลเุป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 
3.4) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 10 1.96 -80.4 0.98  - 0.98 0.98 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 4   3.54 4.49 2.59 3.54 

องค์ประกอบที ่5 : การบริการทางวชิาการแก่สังคม (น า้หนักร้อยละ 10) 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ.5.1) (ก.พ.ร.56 4.5, 
ก.พ.ร.57 3.5) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม (สกอ.5.2) (ก.พ.ร.
56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5) 
(ผลผลิต) 

ร้อยละ 5 84.91 1,598.20 5  - 5 5 

5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก   
(สมศ.9) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 5 66.67 5  - 5 5 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 5   5 5 5 5 

องค์ประกอบที ่6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (น า้หนักร้อยละ 6) 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏบิตัิ 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลเุป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 6.1) (ก.พ.ร.56 4.6, 
ก.พ.ร.57 3.6) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

6.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) (ก.พ.ร.56 4.6, 
ก.พ.ร.57 3.6) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 5 66.67 5  - 5 5 

6.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) (ก.พ.ร.56 
4.6, ก.พ.ร.57 3.6) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 5 66.67 5  - 5 5 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 6   5 5 5 5 

องค์ประกอบที ่7 : การบริหารและการจดัการ (น า้หนักร้อยละ 12) 

7.1 ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.7.1) 
(ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7) (กระบวนการ) 

4 ขอ้ 7 75 5 5  - 5 

7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7) 
(กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.56 11, 
ก.พ.ร.57 7) (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5 5  - 5 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7) (กระบวนการ) 4 ขอ้ 6 50 5 5  - 5 

7.5 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร. 3 คะแนน 4.27 42.33 4.27  - 4.27 4.27 
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57 7) (ผลผลิต) 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏบิตัิ 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลเุป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

7.6 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) (ก.พ.ร.56 11, 
ก.พ.ร.57 7) (ผลผลิต) 

3 คะแนน 5 66.67 5  - 5 5 

7.7 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของ
สถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.56 9, ก.พ.ร.57 6) (ผลผลิต) 

ระดบั 3 0.858 -71.4 0.86  -  - 0.86 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 7   4.3 5 4.64 4.3 

องค์ประกอบที ่8 : การเงนิและงบประมาณ (น ้าหนักร้อยละ 8) 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) (ก.พ.ร.56 10) 
(กระบวนการ) 

4 ขอ้ 7 75 5 5  - 5 

8.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.56 7.1, 
ก.พ.ร.57 5.4) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 94 82.86 -11.85 1  -  - 1 

8.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.56 7.3, ก.พ.ร.57 
5.1) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 76 37.84 -50.21 1  -  - 1 

8.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.56 7.2.1(6 
เดือน) 7.2.2(12 เดือน), ก.พ.ร.57 5.2(6 เดือน) 5.3(12 เดือน)) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 94 82.86 -11.85 1  -  - 1 

8.5 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.56 8) (ผลผลิต) ระดบั 3 5 66.67 5  -  - 5 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 8   2.6 5   2.6 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมนิตนเองและการบรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (น า้หนักร้อยละ 6) 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) (ก.พ.ร.56 12) 
(กระบวนการ) 

4 ขอ้ 9 125 5 5 - 5 

9.2 ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.15) (ก.พ.ร.56 12) 
(ผลผลิต) 

3 คะแนน 4.62 54 4.62  - 4.62 4.62 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่9   4.81 5 4.62 4.81 

องค์ประกอบที ่97 : องค์ประกอบอตัลกัษณ์ (สมศ.) (น า้หนักร้อยละ 8) 

97.1 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ. 16)     0 4.73   4.73   
97.1.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.16.1) (ผลผลิต) 3 ขอ้ 5 66.67 5  - 5   

97.1.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ (สมศ. 16.2) (ผลผลิต) 3 คะแนน 4.47 49 4.47  - 4.47   

97.2 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั (สม
ศ.17) (ผลผลิต) 

3 ขอ้ 5 66.67 5  - 5   

97.3 ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ (สมศ.18)     0 5  - 5   
97.3.1 การช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นค่านิยม จิตสาธารณะ ภายใน
สถาบนั (สมศ.18.1)(ผลผลิต) 

2 ขอ้ 4 100 5  - 5   

97.3.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการมาจากพระราชด าริ ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2)(ผลผลิต) 

2 ขอ้ 5 150 5  - 5   

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่97   4.89   4.89   
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมาย 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

คะแนนการประเมนิตนเองและการบรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
มทร.พระ
นคร 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที ่98 : องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. (น า้หนักร้อยละ 2) 

98.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร.56 3) (ผลผลิต) 

ร้อยละ 60 75.01 25.02 3.75  -   - 3.75 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่98   3.75  -  - 3.75 

องค์ประกอบที ่99 : สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐบาล 

99.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)(กระบวนการ) 3 ขอ้ 5 66.67 5  -  -  -  
99.2 ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม (ผลผลิต) 

2 ดา้น 3 50 5  -  -  -  

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่99   5  -  -  -  

องค์ประกอบที ่100 : อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (น า้หนักร้อยละ 3) 

100.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครให้
เป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั (กระบวนการ) 

3 ขอ้ 5 66.67 5  -  -  - 

100.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (กระบวนการ) 3 ขอ้ 5 66.67 5  -  -  - 
100.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพใหก้บันกัศึกษา (กระบวนการ) 3 ขอ้ 5 66.67 5  -  -  - 
เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที ่100   5  -  -  - 

เฉล่ียทุกตวับ่งช้ี 4.28 4.62 4.31 
 เฉล่ียตวับ่งช้ีของ สกอ. + สมศ. + ก.พ.ร. (ตวับ่งช้ี 98.1) + อตัลกัษณ์+3D 4.52   

เฉล่ียตวับ่งช้ีของ สกอ.  +  สมศ. (9 องคป์ระกอบ) 4.42   
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ผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างทีด่ี (GOOD PRACTICE) หรือนวตักรรมที ่มทร.พระนคร สร้างขึน้ 
 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการท าความร่วมมือพฒันาวิชาชีพครูกบัองค์กรวิชาชีพภายนอกจน

ไดรั้บการยกยอ่ง และไดรั้บคดัเลือกจากครุสภาให้พฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 
2. กระบวนการพฒันานกัศึกษาของคณะฯใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีประสิทธ์ิสูง ส่งผลใหน้กัศึกษา

ไดรั้บการยกย่องเช่นในการแข่งขนัโครงการ “ประกวดส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ืองDNA แห่งความดี”และ
นกัศึกษาไดรั้บรางวลัการประกวดการสอนและการจดัท าส่ือการสอนการ Hardward หัวขอ้ “ชุดสาธิตการ
ท างานของระบบเกียร์รถยนตป์ระเภทธรรมดา” 

 

2.  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556 

1. รางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2556 จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
ศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงาน “วนัเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556” ไดแ้ก่ นายขจร อิศราสุชีพ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ 

2.  รางวลัยกย่องว่ามีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ไดแ้ก่ นายเอกลกัษณ์ แถนสีแสง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

3. การประกวดโครงการเยบ็ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐใ์บตองระดบัชาติ คร้ังท่ี 4 
3.1 รางวลัชนะเลิศ การประกวดเทียนชยัถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

(ระดบัอุดมศึกษา)  
3.2 รางวลัชนะเลิศ การประกวดพานพุม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

(ระดบัอุดมศึกษา) 
3.3 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดกระเชา้มาลีวจิิตร (ระดบัอุดมศึกษา) 
3.4 รางวลัชมเชย การประกวดกระเชา้มาลีวจิิตร (ระดบัอุดมศึกษา) 
3.5 รางวลัชมเชยจากการประกวดพานพุม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ (ระดบัอุดมศึกษา)  
ปีการศึกษา 2555 

1. รางวลัรางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2555 จากพระเจา้วรวงศ์เธอ 

พระองค์เจา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จ  พระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงาน “วนัเยาวชน

แห่งชาติ ประจ าปี 2555” ไดแ้ก่ นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย ์นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรม

ศาสตร์ 

2. การประกวดโครงการเยบ็ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐใ์บตองระดบัชาติคร้ังท่ี 3 
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2.1 รางวลัชนะเลิศ จากการประกวดเคร่ืองขนัหมาก ระดบัอุดมศึกษา 

2.2 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดเคร่ืองขนัหมาก ระดบัอุดมศึกษา 

2.3 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดเคร่ืองขนัหมาก ระดบัอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 
1. รางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๔ จากนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

ไดแ้ก่ นายเกชา  ลาวงษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ-สินคา้แฟชัน่  

2. รางวลัผูมี้ความประพฤติดี ประจ าปี 2554 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ นายณฐัวฒิุ เหล่าสาร 

สาขาวชิาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

3.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ "การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ช่วยมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
4.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตวศิวกรนกัปฏิบติั โดยจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัศึกษาลงมือ
ปฏิบติัจริง  จนเป็นท่ียอมรับจากสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถผลิตผลงาน นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์
เขา้ประกวดจนไดรั้บรางวลัต่างๆ ในระดบัชาติและนานาชาติ เช่น 

 - นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เขา้ร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต์กูภ้ยัชิง
แชมป์โลก 2013 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ท่ีเมืองไอน์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์  ไดรั้บรางวลัท่ี2 จากการ
แข่งขนั 

 - นกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 ในการแข่งขนัรอบ
คดัเลือกซีอาร์ยโูรบอทเกมส์ คร้ังท่ี4(CRU Robot 2013) ระหวา่งวนัท่ี 29-30 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 

 - นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ไดรั้บรางวลัชมเชยเทคนิคยอดเยี่ยม และรางวลัศิลปะ
การสร้างหุ่นยนตย์อดเยี่ยม ในการแข่งขนัหุ่นยนต ์UBU-ROBOCON 2014 ประจ าปี 2557 วนัท่ี 11 มกราคม 
2557 ณ ลานเสาเฉลียง  อุบลสแควร์ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 - นกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวลัชนะเลิศ อนัดบั 2 ในการแข่งหุ่นยนตเ์ดิน
ตามเส้นราชมงคลวิชาการคร้ังท่ี 6 ระหว่างวนัท่ี 28-30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
5.  คณะศิลปศาสตร์ 

-  จากหลกัสูตรรายวิชา ลีลาศ สาขาวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ซ่ึงอาจารย์
ผูส้อน ไดมุ้่งมัน่ตั้งใจในการเรียนการสอนของนกัศึกษา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยน านกัศึกษาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาของ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปี 2556 และไดรั้บรางวลัทางดา้นลีลาศ 
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- จากหลกัสูตรรายวิชา การผสมเคร่ืองด่ืม สาขาวิชาการโรงแรม อาจารย์ผูส้อนก็มุ่งมัน่ตั้งใจฝึกฝน
นกัศึกษา ให้เกิดความเช่ียวชาญช านาญเป็นพิเศษ ทางดา้นบาร์เทนเดอร์ ตลอดจนจดักิจกรรมแข่งขนั และเขา้
ร่วมแข่งขันกับ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จนได้รับรางว ัล  MIXOLOGY จาก มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) เ ม่ือ
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2557 

6.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
รางวลัการประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย ประจ าปี 2556 (Thai Star Packaging Awards 2013) นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสามารถ
ควา้รางวลัท่ี 2 และรางวลัชมเชย รวม 3 รางวลั ดงัน้ี 

(1) รางวลัอนัดบัท่ี 2 ประเภทตน้แบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งส าหรับสินคา้ทัว่ไป 
ช่ือผลงาน NARISARA CERAMIC THAI โดย นายฌฐัพล มงคลขจรโชค 
(2) รางวลัชมเชย ประเภทตน้แบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจ าหน่ายส าหรับสินคา้ทัว่ไป 
ช่ือผลงาน พระพุทธ โดย นางสาวโสภาพร อินทรประสิทธ์ิ และ นางสาวธิปตยา ใจนวล 
(3) รางวลัชมเชย ประเภทตน้แบบบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่งส าหรับสินคา้ทัว่ไป 
ช่ือผลงาน ไก่จ๋า โดย นางสาวหทยัภทัร สิงคาลวนิช และ นางสาวไพลิน เนตร์สีเงิน 

7.  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
ด้านการเรียนการสอน 
 คณะฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นการพฒันาทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชีพ มุ่ง
การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั โดยพยายามจดัแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ คือ ศูนยก์ารเรียนรู้ส่ิงทอและ
แฟชัน่ 
ด้านการบริการวชิาการ 
 คณะฯ มุ่งจดัการใหบ้ริการวิชาการโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกบังานวจิยั เพื่อสร้างและ
พฒันาอาชีพ โดยมีโครงการท่ีส าคญั 

 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ปีงบประมาณ 2556 

 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ 2556 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูด้้อยโอกาส ปีงบประมาณ 

2556 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ปีงบประมาณ 2556  
 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ปีงบประมาณ 2556 

ส่งเสริมให้มีการลงนามความร่วมมือ เพื่อการพฒันาอาชีพ 
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 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพฒันามาตรฐานสินคา้ชุมชน โครงการฝึกอบรม
เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้จกพื้นเมือง ต าบลคูบวั อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

งานวิจัย 

 หน่วยงานวิจยัดีเด่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงเกิด
จากการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านงานวิจยั 

 นักศึกษาและบุคลากรได้รับการยกย่องและยอมรับการยกย่องจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานทางดา้นวิชาการและวิชาชีพทางดา้นส่ิงทอและแฟชั่นให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไป  ได้แก่   

นักศึกษา 
ระดับชาติ 

-  นายกชกร  นิลศร  นกัศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ ชั้นปีท่ี 2 ได้รับรางวลัท่ี 2 จากการ
แข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังท่ี 25 (ระดบัภาค) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 
1 จงัหวดัสมุทรปราการ 

-  นายโชคฐิกร รุณนก  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา้  ชั้นปีท่ี 3  ได้รับรางวลัท่ี 3 จากการแข่งขนั
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ คร้ังที่ 25 (ระดบัภาค) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค 1 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

-  นายณัฐกลม  สีลากิจ  นายภูวดล  เต็งสกุล นายสุภกิตย ์ บงัวรรณ  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
และส่ิงทอ  ชั้นปีท่ี 3 ได้รับรางวลัชมเชย จากการเขา้ร่วมประกวด centrally club fashion design contest 2013 

-  นายสืบพงษ์  บุญน ามา  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ  ได้รับรางวลัชมเชย จากการเขา้
ร่วมประกวด Singha Life Awards 2013 
ระดับนานาชาติ 

-  นายณัฎฐพนัธ์   หิรัญเรือง  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเส้ือผา้ ชั้นปีท่ี 4 ได้รับรางวลัชมเชย จากการ
เขา้ร่วมแข่งขนัฝีมือแรงงานนานาชาติหรือ World Skill คร้ังที่ 42 ณ เมืองไลฟ์ซิก  สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนันี 
 
บุคลากร 
ระดับชาต ิ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ    อริยะเครือ ไดรั้บรางวลัจากสภาวจิยัแห่งชาติ  3 รางวลัคือ 

1. ไดรั้บรางวลัผลงานประดิษฐ์คิดคน้ ระดบัดีเด่น เร่ือง การออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษ
ดว้ยเคร่ืองแจค๊การ์ด (JACQUARD) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ   
2. ไดรั้บรางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ ระดบัดี เร่ือง การพฒันาคุณภาพผา้ไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง
ดว้ยอุปกรณ์มว้นเส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่   
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 3.  ไดรั้บรางวลังานวทิยานิพนธ์  ระดบัดี  เร่ือง การพฒันาเส้นใยชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช 
(The Development of New Mixed Fiber from Waste Cocoon and Other Plant Fibers.) 

ระดับนานาชาติ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ    อริยะเครือ ได้เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ
ประกวดและจดัแสดงนิทรรศการในงาน “42nd  International of Inventions of  Geneva” ณ กรุงเจนีวา  
สมาพนัธรัฐสวสิ ไดรั้บรางวลั 3 รางวลั 
 1. รางวลัเหรียญทอง  เร่ือง“การออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษด้วยเคร่ืองแจ๊คการ์ด  
(JACQUARD)  เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ The Design of Special Embossed Loom with 
Jacquard for  Developing Community Product in Economic” 
 2.  รางวลัเหรียญทองแดง เร่ือง “การพฒันาคุณภาพผา้ไหมไทยทอมือลายพื้นเมือง ดว้ยอุปกรณ์มว้น
เส้นไหมยืนท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่ Quality development of native hand-woven silk fabric by new 
developed warp winding device” 
 3.  รางวลั Special Award จากประเทศโปแลนด ์เร่ือง“การออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษดว้ย
เคร่ืองแจ๊คการ์ด  (JACQUARD)  เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ The Design of Special 
Embossed Loom with Jacquard for  Developing Community Product in Economic” 
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การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2556 
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ส่วนที่  2 
การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 

การด าเนินงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ มีดังนี้ 
1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. RMUTP Model 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผูรั้บบริการ 
8. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

มีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของ
มหาวิทยาลยั /คณะ / สถาบนั /ส านกัและกองโดยรวบรวมตัวช้ีวัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. มาจดัท า
เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ก าหนดเป็นระบบและกลไกเพื่อด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (RMUTP Model)  
 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีแนวคิดดงัน้ี.- 
  มีปณิธานท่ีมุ่งมัน่แน่วแน่ของผูบ้ริหารในการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
  สร้างวฒันธรรมองคก์รและจิตส านึกใหมุ้่งท่ีคุณภาพ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  ทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตนอยูเ่สมอ  
  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ทุกคนในองคก์ร 
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  มีแผนพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความช านาญและสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ และมีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ

ผลิต และผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อใหคุ้ณภาพดีข้ึน  
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้ไดผ้ลผลิตท่ี

พึงประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  

 

2. RMUTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเช่ือมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็น
เครือข่ายทั้งระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคล โดยก าหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงก ากบัดูแล และมีหัวหน้า
หน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน เพื่อให้ระบบมีการขบัเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดี  ซ่ึงก ากบัติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ระหว่างปีด้วย  E-Sar Card ท่ีมีสัญลกัษณ์เป็นสีต่างๆ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล  แต่งตั้ งโดยสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีกลั่นกรองการบริหารงานก่อนน าเสนอสภา ซ่ึงมี
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีเช่ียวชาญเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการ 
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3.ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จดัท ำวสิยัทศัน ์ภำรกิจ เป้ำหมำย กลยทุธ์ 

ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของมหำวทิยำลยัฯ 

จดัตั้งคณะกรรมกำรพฒันำระบบคุณภำพ 

วเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร/ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

น ำระบบมำตรฐำนคุณภำพ 5 ส มำประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัระเบียบและสภำพแวดลอ้มมหำวทิยำลยัฯ 

น ำระบบมำตรฐำนคุณภำพดว้ยมำตรฐำน ISO 9001 มำประยกุตใ์ชใ้นกำรควบคุมกระบวนกำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำทั้งระบบ 

น ำผลลพัธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพมำเขียน SAR 

เตรียมกำรเพื่อตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก 

 

เตรียมกำรเพื่อรับตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินของ มทร.พระนคร  จดัท าเป้าหมายคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  สถานศึกษาจะตอ้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ท าใหท้ราบว่าปัจจยัดา้นสังคม 
วฒันธรรม การจดัการศึกษา การแข่งขนั กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา  ในแง่
บวกหรือลบ ถา้เป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสท่ีดี แต่ถา้เป็นลบถือเป็นภยัคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ท างาน  หลงัจากนั้นวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพ่ือใหพ้บจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมหาแนวทางพิจารณาวา่  ถา้เป็นโอกาสและจุดแข็งจะไดเ้ร่งด าเนินการ  แต่ถา้จุดอ่อนจะตอ้ง
รีบจดัท าแผนพฒันา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  ในปัจจุบนัทุกหน่วยงานจะตอ้งจดัท าแผน      
กลยุทธ์เพ่ือใหท้ราบแนวทางในการพฒันาและทิศทางการด าเนินการของมหาวิทยาลยัฯ ว่าจะมี
ทิศทางไปในทางใดและจะตอ้งปรับบทบาทของสถานศึกษาอย่างไรบา้ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีวิสยัทศัน ์ ดงัน้ี   “มหาวทิยาลยัช้ันน าแห่งโลกอาชีพ” 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มหาวิทยาลยัฯ ได้
ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมัน่ว่ามหาวิทยาลยัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัดา้นการจดั
การศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพอยา่งแทจ้ริงตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือประโยชน์
โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ ก าหนดดงัน้ี 
          “มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพ  ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ                       
เพือ่พฒันาก าลงัคนให้มคุีณภาพคู่คุณธรรม  ตอบสนองความพงึพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการจดัตั้งส านกั
ประกนัคุณภาพ รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานของมหาวิทยาลยัฯ          
และคณะกรรมการของคณะ  ท าหน้าท่ีอ  านวยการดา้นการจดัท าระบบคุณภาพ  สนับสนุน  
ส่งเสริม  ให้ค าแนะน าฝึกอบรม  เพ่ือท าให้การด าเนินการจดัท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)    
ว่ามีความตอ้งการให้มหาวิทยาลยัฯ จดัการศึกษาหรือด าเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไร
บา้ง เพราะถือวา่กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษา  และการท่ีทราบความตอ้งการจะ
ท าใหส้ถานศึกษาไดต้อบสนองความตอ้งการ  และความพึงพอใจของผูรั้บบริการอย่างแทจ้ริงและ
น าขอ้มลูน้ีมาวางแผนการจดัการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้    เน่ืองจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นตน้ท่ีเนน้เร่ืองของ
การจดัระเบียบการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีของมหาวิทยาลยัฯ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พฒันามหาวิทยาลยัฯ ร่วมกนั การจดัท า 5ส จะท าใหส้ถานท่ีท างานน่าอยู่ มีการดูแลเคร่ืองมือ
อุปกรณ์  มีการบ่งช้ี  มีการจดัเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชดัเจน  การ
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององคก์รร่วมกนัจึงถือไดว้่าเป็น  การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส น้ี  ท าใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพดา้นต่างๆ 
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ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (Self - 
Assessment Report : SAR) การจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีเรียกว่า SAR นั้น วิธีการ
ด าเนินการคือสถานศึกษาไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษา และตวับ่งช้ีคุณภาพ โดยน าองคป์ระกอบ 9 
ดา้น ของสกอ. มาเป็นองค์ประกอบหลกัและน ามาตรฐานของ สมศ. ระดบัอุดมศึกษา ก.พ.ร. 
นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา (3D)  อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  มาเป็นตวับ่งช้ีร่วม  
ตวับ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ  ปัจจุบนัมี 13 องค์ประกอบ  55  ตวับ่งช้ี  เม่ือน ามาจดัท าแบบ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ท าให้เขียน SAR ไดง่้ายเป็นรูปธรรม มีหลกัฐานรายละเอียดอย่าง
ชดัเจนและพิสูจนไ์ดว้า่กิจกรรมทุกอยา่งด าเนินการจริงมีผลลพัธ์แน่นอน 

 

ขั้นตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจดัการศึกษา  เน่ืองจากในการจดั
การศึกษา การท่ีจะพิจารณาผลลพัธ์ของการบริการทางการศึกษาจะตอ้งพิจารณาจาก  

Input            Process            Output          Outcome  การน าระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มา
ประยกุตใ์ช ้ มหาวิทยาลยัฯ ไดน้ า   วงจรการบริหารคุณภาพ  ตั้งแต่การเร่ิมวิเคราะห์ความตอ้งการ
ในการรับนกัศึกษา  การจดัหาทรัพยากรเพ่ือใชใ้นการบริการการศึกษา  กระบวนการดา้นการเรียน
การสอน  กระบวนการของกิจกรรมสนบัสนุนต่างๆ  ท าใหก้ารปฏิบติังานมีกรอบของการปฏิบติั  
โดยแต่ละหน่วยงานย่อยวางแนวกระบวนการท างาน(Process)  ภายในให้เกิดความคล่องตวัแต่ละ
หน่วยงาน  จึงท าใหก้ารปฏิบติังานทั้งระบบของมหาวิทยาลยัฯ มีขั้นตอน   มีวิธีการ สามารถทวน
สอบการท างานได ้ และมีร่องรอยของหลกัฐานยืนยนักิจกรรมต่างๆ ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าสถานศึกษา
ไดด้ าเนินการภายใตก้ลไกคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครไดก้ าหนดมาตรฐาน  เกณฑก์ารประเมิน และตวับ่งช้ี  เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานใชเ้ป็น
การพฒันาให้เขา้สู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.  นโยบาย
รัฐบาลสถานศึกษา (3D) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมทร.พระนคร ก าหนดเป็น 13 
องค์ประกอบ 55 ตัวบ่งช้ี และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลยั  ถ่ายทอด
นโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนและวางแผนพฒันาหน่วยงานรวมทั้ ง
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  ส าหรับใชก้ ากบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
และหน่วยงานทัว่ทั้งองคก์ร  รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั และเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรในการพฒันาคุณภาพทุกดา้น  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  ทุกหน่วยงานจึงมีระบบและกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ชดัเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพครบถว้น 
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ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เม่ือสถานศึกษาไดจ้ดัท าระบบคุณภาพและเขียน SAR   
ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัฯ ไดก้ าหนด ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติตอ้งมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาแห่งนั้น และ
หน่วยงาน  ตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น  ซ่ึงถือเป็นการประกนัคุณภาพภายใน และ
ถือว่าการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง  มีการจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อตน้สังกดัและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพือ่ตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ไดก้ าหนดให้
มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  มีฐานะเป็นองคก์รมหาชนท า
หนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน    
ท่ีเก่ียวขอ้งและต่อสาธารณชน  การประเมิน  สมศ.  (รอบสาม)  จะตอ้งประเมินสถานศึกษาทุกๆ      
5  ปี  ในการประเมินของ  สมศ.  หากสถานศึกษาใดไม่ไดจ้ดัท าระบบคุณภาพหรือไม่ไดม้าตรฐาน   
สมศ.  จะแจง้ให้ตน้สังกดัเขา้ไปด าเนินการแกไ้ข  ผลลพัธ์จากการตรวจประเมินจะแจง้ยงัส านกั
งบประมาณ  สถานศึกษา  หน่วยงานตน้สงักดัและรายงานต่อสาธารณชนใหท้ราบ 

 

4. แนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
 มทร.พระนคร  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  โดยการ
บริหารจดัการท่ีประกนัคุณภาพสถานศึกษา  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผล
และภูมิกนัท่ีดี  ภายใตเ้ง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั) และเง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสตัย ์ สุจริต  ขยนั  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกนัคุณภาพ  ดงัน้ี 
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 โดยมหาวิทยาลยั  ด าเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองดว้ยระบบและกลไก  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 การพฒันาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาคุณภาพโดย  ก าหนดมาตรฐาน  ตวับ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมิน  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองค์ประกอบคุณภาพ  13 องค์ประกอบ ซ่ึงมทร.พระนคร  
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น  13 องคป์ระกอบ  55 ตวับ่งช้ี  ครอบคลุมมาตรฐาน  สกอ.  9  องคป์ระกอบ  23 ตวั
บ่งช้ี มาตรฐาน สมศ.รอบสาม 20 ตวับ่งช้ี (เลือก  19 ตวับ่งช้ี)  และตวัช้ีวดั ก.พ.ร.  2 มิติ  (ปี งปม. 56 มี 12 ตวัช้ีวดั)  
ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ดว้ยการจดัท าแผน และวางแผนพฒันาหน่วยงานและแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และ
แผนงานต่างๆ  เพ่ือก ากบัการด าเนินตามเป้าหมายคุณภาพท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  ถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติัทุกหน่วยงาน 
และน าผลลพัธ์มาพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัใหส้มดุลภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดัและ
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ท่ีก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบดว้ยการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษาส่งรายงาน
การประเมินตนเองใหต้น้สงักดัตรวจสอบ  ภายในวนัท่ี  30  กนัยายน ของทุกปี( 120 วนั หลงัจากส้ิน  ปีการศึกษา)  
นอกจากน้ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ  กิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา(Audit)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อไป 
 
 

การพฒันาคุณภาพ 

(QC) 

การประกนัคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  3 ระดับ คือ ระดับ
สาขาวิชา  ระดบัคณะ  ระดบัสถาบนั / ส านกั  และระดบัมหาวิทยาลยั 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.)  จะจดัด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควรให้
ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ท่ีมีขอ้มลูเก่ียวกบัสถานศึกษา  ตลอดจนบุคลากร  
คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาให้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษาตามค าร้องขอของ   
สมศ.  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บการประเมินอย่างนอ้ยหน่ึง
คร้ังในทุกๆหา้ปีนบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และสาธารณชนทราบ 

 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินสถานศึกษา  เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญขั้นตอนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ีรูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเน้ือหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  จะ
เป็นกลไกในการวดัคุณภาพและความถูกตอ้งของผลการประเมิน  ซ่ึงจะน าไปสู่การยอมรับของผูถู้กประเมิน และ
เป็นผลใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
 เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผูป้ฎิบติัไดช้ดัเจน  ส านกัประกนัคุณภาพ  มทร.พระนครจึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผงั 4 เร่ือง ดงัน้ี 

- การบริหารจดัการท่ีประกนัคุณภาพสถานศึกษา ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- มาตรฐานและจ านวนตวับ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ ์มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา  2556 
- ผงักระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2556 
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      อ้างองิ : ศ.กติตคุิณ ดร.สมหวงั พธิิยานุวฒัน์   
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องคป์ระกอบและจ านวนตวับ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  

และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2556 แสดงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของ สมศ. 
ตวับ่งช้ี 

(สมศ. รอบสาม) 
องค์ประกอบที ่

(มทร.พ.),(สกอ.) 
จ านวนตวับ่งช้ี 

มทร.พระนคร สกอ. 
- 1 – ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 1 1 

1, 2, 3, 14 2 – การผลิตบณัฑิต 14 8 

- 3 – กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 2 2 
5, 6, 7 4 -  การวจิยั 6 3 

8, 9 5 – การบริการวชิาการแก่สงัคม 4 2 
10, 11 6 - การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 3 1 

12, 13 7 – การบริหารและการจดัการ 7 4 

- 8 – การเงินและงบประมาณ 5 1 
15 9 - ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 2 1 

14 รวม 1-9 องค์ประกอบ 44 23 
16 (16.1, 16.2), 17,   
18 (18.1, 18.2) 

97 – องค์ประกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 5 - 

- 98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 1 - 

- 99  สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 
- 100. อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 3 - 

19 รวม 55 23 
 

จ านวนตวับ่งช้ีของ สมศ.รอบสาม ท่ีมทร.พระนคร จะไดรั้บการประเมิน 

ตวับ่งช้ี 
น ้าหนกั 
ร้อยละ 

จ านวน 

ตวับ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีพืน้ฐาน   70 14 

ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นคุณภาพบณัฑิต 15 1,2,3 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 15 5,6,7 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการบริการวชิาการแก่สงัคม 10 8,9 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 10 10,11 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการบริหารและการพฒันาสถาบนั 15 12,13,14 
ตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน  :  ดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 5 15 

ตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 15 3 (16.1, 16.2, 17) 

ตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 10 2 (18.1, 18.2) 

รวมตัวบ่งช้ี 95 19 
              * ตดัตวับ่งช้ีท่ี 4 
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5. แผนการด าเนินงานข้ันตอนในการจัดการระบบประกนัคุณภาพภายใน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกร 

 สร้ำงควำมตระหนกั 
 พฒันำควำมรู้และ

ทกัษะ 
2. แต่งตั้งกรรมกำร
ผูรั้บผดิชอบ 

 

การด าเนินงาน 

 

1. วำงแผนกำรปฏิบติังำน  (P) 
 ก ำหนดเป้ำหมำย  หรือ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 จดัล ำดบัควำมส ำคญัของ

เป้ำหมำย 
 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดระยะเวลำ 
 ก ำหนดงบประมำณ 

 ก ำหนดผูรั้บผิดชอบ 

 

จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง
หรือรำยงำนประจ ำปี 

 รวบรวมผลกำร 
ด ำเนินงำนและผลกำร
ประเมิน 

 วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 

 เขียนรำยงำน 

กำรรำยงำน 

 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนบัสนุน 

 จดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสนบัสนุนทรัพยำกร 
 ก ำกบั  ติดตำม 

 ใหก้ำรนิเทศ 

 

3. กำรตรวจประเมินผล  (C) 
 วำงกรอบกำรประเมิน 

 จดัหำหรือจดัท ำเคร่ืองมือ 
 เก็บขอ้มูล 
 วเิครำะห์ขอ้มูล 
 แปลควำมหมำย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำรประเมิน 

4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน  (A) 
 ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 
 วำงแผนในระยะต่อไป 

 จดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศ 
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6. ผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพ 
ผลงานการเผยแพร่ แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นวิธีปฏิบติัท่ีดีให้กบัสาธารณชน และให้หน่วยงานอ่ืน 

ไปใชป้ระโยชน์  
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมทร.พระนครท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดี(RMUTP Model) เป็นท่ียอมรับจาก

หน่วยงานภายนอกจากการศึกษาดูงาน เช่น คณะผูบ้ริหารกรมการศึกษาชั้นสูง กระทรวงการศึกษาและกีฬา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลียมพระเกียรติ  วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวนัท์ เขา้ร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ระบบประกนัคุณภาพ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ใชใ้นหน่วยงานต่อไป 

ผลงานด้านนวัตกรรม ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา มทร.พระนคร ไดน้ าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมาพฒันาวิธีปฏิบติัท่ีดี และ นวตักรรม สู่สาธารณชน หลายดา้น ดงัน้ี.- 

ด้านการวจิยั 
ผศ.สุรเชษฐ เดชฟุ้ ง อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.กิตติศกัด์ิ อริยะเครือ อาจารยป์ระจ าคณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ควา้รางวลัในงาน 42 Geneva Inventions 
กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวสิ โดยรางวลัท่ีสร้างช่ือเสียงแก่มหาวทิยาลยัมีดงัน้ี 

รางวลัเหรียญทอง โดย ผศ.ดร.กิตติศกัด์ิ อริยะเครือ จากส่ิงประดิษฐเ์ร่ือง การออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษ
ดว้ยเคร่ืองแจค๊การ์ด (JACQUARD) เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ และไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นผูท้  าพรม ศตวรรษ
ท่ี 18 ในพระราชวงัแวร์ชาย ประเทศฝร่ังเศษ 

รางวัลเหรียญเงิน โดย ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง จากส่ิงประดิษฐ์เร่ือง กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีควบคุมการจ่าย
เช้ือเพลิงร่วมของเคร่ืองยนตดี์เซล ไดรั้บเกียรติช่วยงานดา้นการลดการใชพ้ลงังานและมลภาวะในทวีปยุโรป ร่วมกบัประเทศ
โรมาเนีย 

รางวัลเหรียญทองแดง โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ  จากส่ิงประดิษฐ์เร่ือง การพฒันาคุณภาพผา้ไหมไทยทอมือ
ลายพ้ืนเมือง ดว้ยอุปกรณ์มว้นเสน้ไหมยนืท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่ 

รางวัลเกียรติยศ Special Award จากประเทศโปแลนด์ โดย ผศ.ดร.กิตติศกัด์ิ อริยะเครือ จากส่ิงประดิษฐ์เร่ือง การ
ออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษด้วยเคร่ืองแจ๊คการ์ด ( JACQUARD) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงนิเวศน์
เศรษฐกิจ ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัในคร้ังน้ี นบัเป็นความส าเร็จคร้ังยิ่งใหญ่ ของ มทร.พระนคร ในดา้นคุณภาพการศึกษาท่ีไม่แพ้
ชาติใดในโลก 

ด้านการบริหารจดัการ 
1. มทร.พระนครไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองในการบริหารจดัการหลายระบบเช่น ดา้นการ

จดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  
2. ดา้นการวจิยั คือระบบคลงัปัญญามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
3. ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศ ระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั

ราชการ ระบบติดตามผลการปฏิบติัราชการ (กพร.) ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล  

4. ดา้นการเงิน ระบบการเงินและบญัชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 
(Business Intelligence)  

 

http://eassess.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/rmutp-repository/
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php
http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/plan/
http://dc.rmutp.ac.th/sar2553/
http://bpm.rmutp.ac.th:8088/edu_web/
http://hrm.rmutp.ac.th/edu_web
http://hrm.rmutp.ac.th/edu_web
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ด้านการเรียนการสอน 
1.  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ไดรั้บรางวลัจากการประกวดโครงการ “เยบ็ ร้อย

ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดบัชาติ คร้ังท่ี 5 ” จดัโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการ
ประกวดเทียนชยัถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (ระดบัอุดมศึกษา) รางวลัชนะเลิศและ
รางวลัชมเชย จากการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ รางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดบั 2 และรางวลัชมเชย จากการประกวดกระเชา้มาลีวิจิตร 

2. นายปิยะพงษ์   ฉิมธง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ไดรั้บคดัเลือกเป็นอาสาสมคัรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2556 จากคณะอนุกรรมการคดัเลือกอาสาสมคัรดีเด่นและองคก์ารท่ีมี
กิจกรรมทางสงัคมดีเด่น กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เขา้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นางปวีณา หงสกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมแกรนด ์          
ไดมอนส์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอร่ัม ศูนยก์ารแสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  

3. นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  โชวฝี์มือการท าการ์ตูนแอนิเมชัน่ภายใตโ้ครงการ “DNA แห่ง
ความดี” ไดรั้บรางวลัทั้งส้ิน 5 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ช่ือผลงาน HODU ผลิตโดยนกัศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีอาจารยข์นิษฐา ดีสุบิน เป็นท่ีปรึกษา และรางวลัชมเชยอีก 4 รางวลัผลิตโดย
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ช่ือผลงาน ไหนความดี ?,ท าดีท าไดท้ าเลย,นอกคอกและ
Backword ซ่ึงมีอาจารยสุ์พินดา สุวรรณศรี  เป็นท่ีปรึกษาทีม การประกวดคร้ังน้ีจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพ่ือเนน้
ให้นกัศึกษาคิดคน้คุณธรรมอยา่งสร้างสรรคแ์ละรังสรรคผ์ลงานในรูปแบบของส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่ ให้เกิดความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการมีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งกลไกการประกวดส่ือน้ียงัเป็นเคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการสร้างเน้ือหาท่ีดี
มีคุณภาพ 

ด้านระบบประกนัคุณภาพ 
การบริหารระบบประกันคุณภาพของมทร.พระนคร โดยส านักประกันคุณภาพร่วมกับส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ดัท าและพฒันาระบบติดตามก ากบัดูแลดา้นคุณภาพโดยใชเ้ทคโนโลยี  ไดแ้ก่ ระบบติดตามการ
พฒันาคุณภาพภายใน (IQA) และมีการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) สามารถทวนสอบขอ้มูล
ระหวา่งหน่วยงานและคณะ 
 

7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
1. มีความมัน่ใจวา่ไดรั้บการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน 
2. มีความสะดวก  ประหยดัเวลาในการรับบริการจากหน่วยงานนั้น 
3. ไม่เสียเวลาในการคน้หาและตอ้งประเมินวา่หน่วยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ หากจะตอ้งติดต่อหรือบริการ 
4. สามารถวดัและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้
5. มีความภูมิใจและมัน่ใจท่ีไดป้ฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานท่ีมีระบบคุณภาพชดัเจน ตรวจสอบได ้
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/qa2555/
http://iqa.rmutp.ac.th/qa2555/
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8. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลยั : 
 จากการประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนครได้น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินมา
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan)  และก ากบัการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนโดยคณะ
กรรมการบริหารแต่ละระดบั  เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดงักล่าวจากผูต้รวจประเมิน (สกอ.)ในปี
การศึกษาถดัไป  ซ่ึงปรากฏผลการประเมินแผนฯ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑส์กอ.   

นอกจากแผนพฒันาคุณภาพดงักล่าวขา้งตน้  ผูบ้ริหารระดบัสูง (อธิการบดี) ยงัจดัท าแนวทางการขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลยั ในปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. และกพร. เพ่ือ
พฒันาคุณภาพสู่ความส าเร็จ ดว้ย 9 กลยุทธ์หลกั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั ผ่านระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ ซ่ึงก าหนดเป็นงานท่ีพฒันา  ตามนโยบายการบริหารงาน 

1. ดา้นบริหารการศึกษา 
2. ดา้นบริหารการจดัการ 
3. ดา้นส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
เพ่ือลงสู่แนวทางการปรับนโยบายสู่การปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ใหน้ าไปสู่การพฒันา 

มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งแทจ้ริงและรวดเร็ว  จึงก าหนดผูรั้บผิดชอบหลกัใหน้ าไปสู่การประสานงานกบับุคลากรทุกระดบั
ต่อไป  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิผลไปสู่กลุ่มบริหารเชิงกลยทุธ์ 

1. การบริหารจดัการดา้นวิชาการ ( World Class University ) 
2. การบริหารจดัการดา้นวิจยั  และบริการวิชาการและวิชาชีพ ( Research  University )  
3. การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( e-University ) 
4. การบริหารจดัการดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ( Green  University ) 
5. การบริหารจดัการดา้นคุณภาพชีวิต ( Happy  University ) 

โดยการบริหารจดัการร่วมกนั 9 คณะ สถาบนั/ส านกั  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที ่3 
 

การประเมนิคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 

 
ส่วนที่  3-1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร 
ส่วนที่  3-2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ มทร.พระนคร 
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ส่วนที่  3-1  ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบและตวับ่งช้ี
คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร  ปีการศึกษา  2556 

 

ตารางท่ี 3-1      สรุปคะแนนตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร 
     จ  าแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี 
ตารางท่ี 3-2      สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีและค่าเฉล่ีย 

    รายมาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน มทร.พระนคร   
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องค์ 

ประกอบที ่

จ านวน
ตวับ่งช้ี 

ค่าน า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากบัดูแล องค์ 
ประกอบที ่

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าน า้หนัก  
(ร้อยละ) 

ผู้ก ากบัดูแล 

มทร.พระนคร                            คณะ มทร.พระนคร                            คณะ 

1 1 3 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบด ีฝบผ. 8 5 5 รอง อรม.ด้านการคลงัฯ/
ด้านวางแผนฯ 

รองคณบด ีฝบผ./
ฝว. 

2 14 28 รอง อรม.ด้านวชิาการฯ/ด้านบริหาร
ฯ/ด้านวจิยัฯ/ด้านกจิการนศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว. 9 2 6 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ รองคณบด ีฝว. 

3 2 6 รอง อรม.ด้านกจิการนศ. รองคณบด ีฝก. 97 5 8 รอง อรม.ด้านวางแผนฯ 
/ด้านกจิการ นศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว./ฝก. 

4 6 12 รอง อรม.ด้านวจิยัฯ รองคณบด ีฝว. 98 1 2 รอง อรม.ด้านวชิาการฯ รองคณบด ีฝว. 

5 4 8 รอง อรม.ด้านวจิยัฯ รองคณบด ีฝว. 
99 2 - รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ 

/ ด้านวชิาการฯ 
รองคณบด ีฝก. 

6 3 6 รอง อรม.ด้านกจิการนศ.ฯ รองคณบด ีฝก. 100 3 3 รอง อรม.ด้านวชิาการฯ รองคณบด ีฝว. 

7 7 13 
รอง อรม.ด้านบริหารฯ/ด้านวชิาการฯ/ 

ด้านเทคโนโลยฯี/ด้านวางแผน 
รองคณบด ีฝบผ./
ฝว. 

รวม 55 100 
  

 

ปีการศึกษา  2556 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิรายตัวบ่งช้ี และค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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          ตารางท่ี 3-1  สรุปคะแนนตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี  

        แต่ละตวับ่งช้ีใช้คะแนนองิเกณฑ์เตม็ 5 
 

         
 

 
 
 

. 
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5 

         ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีและค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานมทร.พระนคร  
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6 

          ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีและค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานมทร.พระนคร  
           ประจ าปีการศึกษา 2556 (ต่อ)        
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7 

          ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีและค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานมทร.พระนคร  
           ประจ าปีการศึกษา 2556 (ต่อ)        
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8 

          ตารางที ่3 - 2  สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีและค่าเฉลีย่รายมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานมทร.พระนคร  
           ประจ าปีการศึกษา 2556 (ต่อ)        
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ส่วนที่ 3 – 2 
 
 

ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2556 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)  

และส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2556 

 
ตวับ่งช้ี 

(สมศ. รอบสาม) 
องค์ประกอบที ่

(มทร.พระนคร),(สกอ.) 
จ านวนตวับ่งช้ี 

มทร.พระนคร สกอ. 
- 1 – ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินงาน 1 1 

1, 2, 3, 14 2 – การผลิตบณัฑิต 14 8 

- 3 – กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 2 2 
5, 6, 7 4 -  การวจิยั 6 3 

8, 9 5 – การบริการวชิาการแก่สงัคม 4 2 
10, 11 6 - การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 3 1 

12, 13 7 – การบริหารและการจดัการ 7 4 

- 8 – การเงินและงบประมาณ 5 1 
15 9 - ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 2 1 

14 รวม 1-9 องค์ประกอบ 44 23 
16 (16.1, 16.2), 17,   
18 (18.1, 18.2) 

97 – องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 5 - 

- 98. องคป์ระกอบส านกังาน ก.พ.ร. 1 - 

- 99  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 
- 100. อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 3 - 

19 รวม 55 23 
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องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  :  กระบวนการพฒันาแผน  (สกอ. 1.1) (ก.พ.ร.56  4.1, ก.พ.ร. 57  3.1) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

8 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

 1.มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญตัิสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลอ้งกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

โดย สภามหาวิทยาลยัไดก้ าหนดนโยบายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัโดยก าหนดตามพนัธกิจหลกัไวใ้น 
4 ดา้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/2554  วนัท่ี 24 ส.ค. 2554  (กนผ.1.1-1-01)  และมหาวิทยาลยัไดน้ านโยบาย
ของสภามหาวิทยาลยัน้ี มาเช่ือมโยงลงสู่การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั โดยด าเนินการทบทวนแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใชว้ิธีการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการทบทวน
แผนยทุธศาสตร์ฯ ซ่ึงไดก้ าหนดเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไวค้รอบคลุมบุคลากรทุกระดบั ตั้งแต่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลยั และผูบ้ริหารระดบัสูง กลาง และระดบัตน้ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ  ส่วนบุคลากรท่ีนอกเหนือจาก
เป้าหมายน้ี ไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนการจดัสัมมนาฯ 

น าผลการทบทวนเสนอในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจดัท าแผนยทุธศาสตร์ มทร.พระนคร ซ่ึงมี
หน้าท่ี (กนผ. 1.1-1-02 และ กนผ. 1.1-1-03) 

- วิเคราะห์ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบั นโยบายของสภา
มหาวิทยาลยั  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิต และ
โครงการ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในก ากับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อตัลกัษณ์ และ
นโยบายของมหาวิทยาลยัฯ ตามวตัถุประสงค์การก่อตั้งมหาวิทยาลยัฯ ภายใตป้รัชญา และปณิธาน  (กนผ. 1.1-1-04) 

- และทบทวนตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ และหน่วยงานผูก้  ากบัตวัช้ีวดั  

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้ น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว (พ.ศ.2553 – 2565)  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผูบ้ริหารระดับสูงมหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมผูบ้ริหาร
ระดับสูง  คร้ังที่ 4/2554  วนัที่  7 เมษายน 2554  วาระที่ 3.2 (กนผ. 1.1-1-05)  และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 5/2554  วนัท่ี 27 เมษายน 2554 วาระท่ี 4.1 (กนผ. 1.1-1-06)  
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 2.ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

โดย วิธีการน าเขา้ในวาระการประชุมผูบ้ริหารท่ีประกอบดว้ย คณบดี ผูอ้  านวยการ สถาบัน ส านัก กอง คร้ัง
ท่ี 5/2554 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 วาระท่ี 5.14 (กนผ. 1.1-2-01) โดยมี ผูบ้ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลยัฯ และ
หัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ ได้ช้ีแจงท าความเขา้ใจกับหัวหน้าหน่วยงาน เก่ียวกับตวัช้ีวดัแผนยุทธศาสตร์ ท่ี
ประกอบด้วยค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั และผูก้  ากับตวัช้ีวดัเหล่านั้น และ  

ไดน้ าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงเป็นแผนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัฯ แลว้ นอกจากไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจในการประชุมขา้งตน้แลว้ ยงัไดแ้จง้เวียนทุกหน่วยงาน (กนผ. 1.1-2-
02) และน าขอ้มูลข้ึนเว็บไซด์ของกองนโยบายและแผน  (กนผ. 1.1-2-03)  เพื่อให้หน่วยงานน าไปเป็นกรอบ และ
แนวทาง ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานต่อไป  

จัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของมหาวิทยาลยัฯ สู่
การปฏิบัติ (กนผ. 1.1-2-04).ทุกปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ประชุมถ่ายทอดในวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2555 โดยก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงาน และผูป้ฏิบ ัติงานด้านแผนของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลยัฯ เขา้ร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ และน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร ก ากับ 
ติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานก ากับต่อไป 
 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พนัธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน                 
การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

โดย แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กนผ.1.1-
3-01) ให้มีหน้าที่ในการพิจารณาจดัท าแผนปฏิบตัิราชการฯ ปี 2556  ในการพิจารณาจดัท าไดด้ าเนินการน า แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้ น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ.2553 – 
2565) ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์หลกั และ 90 ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ในปี 2556 ที่ด าเนินการภายใตพ้นัธกิจ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลยัฯ คือ ด้านการเรียนการสอน    
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มาจดัท ารายละเอียดเพื่อเป็นแผนปฏิบติัราชการ
ฯ 2556 และเสนอสภามหาวิทยาลยัโดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 10/2555 วนัท่ี 31 
ตุลาคม 2555  วาระท่ี 4.6  (กนผ. 1.1-3-02)  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ.2553 - 2565 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 - 2558 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556 

ผลผลิต กจิกรรม 
ทรัพยากร 

ผลลัพธ์/ผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
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 4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อวดัความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

โดย ก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัฯ จ านวน 90 ตวัช้ีวดั และ
ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี จ านวน 46 ตวัช้ีวดั รวมทั้งส้ิน 136 ตวัช้ีวดั ไวใ้นแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กนผ. 1.1-4-01) ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง 
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณของส านกังบประมาณ โดยด าเนินการภายใตพ้นัธกิจ 4 ดา้น และยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัฯ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์หลกั  และให้หน่วยงานในสังกดัก าหนดเป้าหมาย
ของตวัช้ีวดัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

 

        5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พนัธกิจ 

เม่ือมหาวิทยาลยัไดถ่้ายทอดแผนปฏิบติัราชการฯ 2556 ให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบติัแลว้ (กนผ. 1.1-5-01)  
เม่ือส้ินสุดปี งปม. 2556  มหาวิทยาลยัไดป้ระเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการฯ 2556  ผลการประเมินคือ  
ผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัไดด้ าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครบถว้นทั้ง 4 พนัธกิจ จ านวน 
136 ตวัช้ีวดั  (กนผ. 1.1-5.02)  

 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 

โดย แต่งตั้ งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ท่ี
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฯ และหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน (กนผ. 1.1-6-01)  มีหนา้ท่ีเร่งรัด ติดตาม 
ผลการด าเนินงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  และไดส้รุปผลการด าเนินงานและการใชจ่้ายเงินงบประมาณ รายงานเสนอ
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ทุกส้ินไตรมาส รวม 4 คร้ัง และสภามหาวิทยาลยั ทุกส้ินไตรมาส รวม 4 คร้ัง (กนผ. 1.1-6-02 ถึง 
กนผ. 1.1-6-09)  

 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผูบ้ริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัฯ จาก จ านวน 90 
ตวัช้ีวดั  มีการบรรลุเป้าหมาย 85 ตวัช้ีวดั  ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อยละ 94.44  และได้จัดท ารายงาน “การ
ประเมิน ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556” (กนผ. 1.1-7-01) เสนอผูบ้ริหาร (กนผ. 1.1-7-02) ให้ความเห็นชอบและอนุมตัิให้
รายงานผลเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ในการประชุม คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2556  (กนผ. 1.1-7-03)  

 

 8. มีการน าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

โดย น าขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัย และผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน มาผนวก
กบัการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ ผลจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ ได้มีการปรับเปล่ียน
พนัธกิจจากเดิมมี 4  พนัธกิจ ปรับเป็น 5 พนัธกิจ โดยเพิ่มด ้านบริหารจ ัดการองค์กรด ้วยหลกัธรรมาภิบาล เพื ่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารฯ ประเด็นยุทธศาสตร์จากเดิมมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
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เป้าประสงค์จากเดิม 5 เป้าประสงค์ ปรับเป็น 7 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ขบัเคล่ือน 9 กลยุทธ์ ปรับเป็น 19 กลยุทธ์ เป็นการ
ทบทวนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวดัความส าเร็จในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และน าไปปรับใช้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กนผ. 1.1-8-01) ซ่ึงผ่าน
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 วาระท่ี 
4.9 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากว่าเป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 4 ขอ้ 3 4 ขอ้ 3 8 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 1.1-1-01 

 
กนผ. 1.1-1-02 

 
กนผ. 1.1-1-03 
กนผ. 1.1-1-04 
กนผ. 1.1-1-05 

 
กนผ. 1.1-1-06 

 
 

มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 9/54 วนัท่ี 24 ส.ค.54 วาระท่ี 4.6 ได้มีมติเห็นชอบ 
ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ค าสั่ง มทร.พระนคร ท่ี 97/54 สั่ง ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 54  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
และจดัท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ  
รายงานการประชุม เร่ือง พิจารณายุทธศาสตร์ มทร.พระนคร วนัท่ี 8 ก.พ. 54  
แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันา มทร.พระนคร ประจ าปี งปม. 2556  
รายงานการประชุมผูบ้ริหารระดบัสูง มทร.พระนคร  คร้ังท่ี 4/54  วนัท่ี 7 เม.ย. 54 วาระท่ี 3.2 
เร่ือง สรุปผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ มทร.พระนคร พ.ศ.2552 – 2556 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 5/54 วนัท่ี 27 เม.ย. 54 วาระท่ี 4.1 ไดมี้มติเห็นชอบ 
ผงัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

กนผ. 1.1-2-01 
 

กนผ. 1.1-2-02 
 
 

 
กนผ. 1.1-2-03 

 
กนผ. 1.1-2-04 

รายงานการประชุม คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั ส านัก กอง คร้ังท่ี 5/54 วนัท่ี 18 พ.ค. 54 วาระท่ี 
5.14 เร่ือง รายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัฯ  
หนังสือ กองนโยบายและแผน ท่ี ศธ. 0581.16/218  วนัท่ี  7 มิ.ย 54  เร่ือง ผงัยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตารางแสดงความเช่ือมโยง เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
กลวิธี/มาตรการ ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายความส าเร็จ ของหน่วยงานและผูก้  ากบัตวัช้ีวดั  ท่ีส่งให้ 
หน่วยงานเพ่ือแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
เอกสารแสดงหน้าเวบ็ไซต์ของกองนโยบายและแผน  ท่ีมีการน าขอ้มูลแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลยัฯ  ข้ึนเผยแพร่ 
รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบัติ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2555 
หนังสือ มทร.พระนคร  กองนโยบายและแผน ท่ี ศธ. 0581.16/4614 วนัท่ี 7 พ.ย. 55 เร่ือง การน า  
แผนปฏิบัติราชการฯ 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบติั 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 1.1-3-01 

 
 

กนผ. 1.1-3-02 
กนผ. 1.1-3-03 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลยัฯ ท่ี 200/55 สั่ง ณ วนัท่ี 9 มี.ค. 55 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และ 
จดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มหาวิทยาลยัฯ  
มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 10/55 วนัท่ี 31 ต.ค. 55 วาระท่ี 4.6 ได้มีมติอนุมติั 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

กนผ. 1.1-4-01 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลยัฯ  ซ่ึงก าหนดตวับ่งช้ีและค่า 
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 90 ตวัช้ีวดั แสดงไวท่ี้หน้า 46-61 และของแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีฯ จ านวน 46 ตวัช้ีวดั แสดงไวท่ี้หน้า 27-29 และ 38-45   และตารางแสดงสรุป 
จ านวนตวัช้ีวดัทั้งส้ิน 136 ตวัช้ีวดั แสดงไวท่ี้หน้า 61 (เอกสารเดียวกบั กนผ. 1.1-3-02) 

กนผ. 1.1-5-01 
 

 
 
 
 

กนผ. 1.1-5-02 

รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบัติ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2555 (เอกสารเดียวกบั 
กนผ. 1.1-2-04) 
รายงานการประชุมผูบ้ริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2555 วนัพุธท่ี 26 
 ธ.ค. 55 วาระท่ี 11.2 การถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 สู่การปฏิบติั 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คร้ังท่ี 4/56 วนัท่ี 4 ต.ค. 56 

กนผ. 1.1-6-01 
 

กนผ. 1.1-6-02 
 

กนผ. 1.1-6-03 
 

กนผ. 1.1-6-04 
 
 

กนผ. 1.1-6-05 
 

กนผ. 1.1-6-06 
 
 

กนผ. 1.1-6-07 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลยัฯ ท่ี 973/55  สั่ง ณ วนัท่ี 12 ต.ค. 55 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม 
การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 คร้ังท่ี 1/56  วนัท่ี 7 ม.ค. 56 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
คร้ังท่ี 2/56 วนัท่ี 23 เม.ย. 56 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 5/56 วนัท่ี 29 พ.ค. 56 
 วาระท่ี 5.8 รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 
ท่ี 2 (1 ตุลาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 คร้ังท่ี 3/56 วนัท่ี 9 ก.ค. 56 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 7/56 วนัท่ี 24 ก.ค. 56  
วาระท่ี 5.15 รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ไตรมาสท่ี 3 (1 ตุลาคม 2555 – 25 มิถุนายน 2556) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คร้ังท่ี 4/56 วนัท่ี 4 ต.ค. 56 (เอกสารเดียวกบั กนผ. 1.1-5-02) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 1.1-6-08 

 
กนผ. 1.1-6-09 

หนังสือ กองนโยบายและแผน ท่ี ศธ. 0581.16/500  วนัท่ี 25 ต.ค 56 เร่ือง  ขออนุญาตเสนอเร่ือง 
เขา้วาระการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 12/56 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 
 วาระท่ี 5.18 รับทราบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 

กนผ. 1.1-7-01 
 

กนผ. 1.1-7-02 
 

กนผ. 1.1-7-03 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
หนังสือ กองนโยบายและแผน ท่ี ศธ. 0581.16/500  วนัท่ี 25 ต.ค 56 เร่ือง  ขออนุญาตเสนอเร่ือง 
เขา้วาระการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 (เอกสารเดียวกบั กนผ. 1.1-6-08) 
มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 12/56  วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.8 รับทราบและเห็นชอบ 
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

กนผ. 1.1-8-01 มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 2/56 วนัท่ี 27 ก.พ.56 วาระท่ี 4.11  รับทราบการทบทวน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  มหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงแสดงไวท่ี้บทสรุปผูบ้ริหาร  

จุดแข็ง 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฯ ให้การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง พร้อมทั้ งมี
ความตระหนักในการน าผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัฯ  ยิ่งข้ึน 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

.............................................. ........................ 
- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนฯ 
- กองนโยบายและแผน 

 

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

แผนพฒันา 
.............................................. ....................... 

 

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

 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า โทร  0-2282-5419 

     (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ) 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  นางรตนมน จันทรอุทัย  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 

     (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-18      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

องค์ประกอบที ่2  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 :   ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ. 2.1) (ก.พ.ร.56  4.2, ก.พ.ร.57  3.2) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้  
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้  
 

มีการด าเนินการครบ  
5 ขอ้ ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน)   
          1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   
 มหาวิทยาลยัมีการก าหนดขั้นตอนการเปิดและปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สสท.2.1-1-01) โดยมีหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จ านวน 58 หลกัสูตร ซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรโดยมีหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีจ านวน 45 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบั
ปริญญาโทจ านวน 6 หลกัสูตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงจ านวน 1 หลกัสูตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต
จ านวน 1 หลกัสูตร และหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษานอกท่ีตั้งจ านวน 5 หลกัสูตร (สสท.2.1-1-02)  
 

               2. มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 
 มหาวิทยาลยัไดท้ าระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรมาใชพ้ิจารณาในเร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ โดยมีการ
ก าหนดขั้นตอนการปิดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สสท.2.1-2-01) ซ่ึงใน
ปีการศึกษา 2556 มีหลกัสูตรท่ีขอปิดจ านวน 15 หลกัสูตร (สสท.2.1-2-02) 
 

           3. ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานทุกหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 12 ตวับ่งช้ี โดยมีคู่มือการจดัท าหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (สสท.2.1-3-01) มีแนวปฏิบติัการน าเสนอหลกัสูตร (สสท.2.1-3-02) และมีการจดัท า
หลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 48 
หลกัสูตร อีก 2 หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรเดิมท่ียงัมีนกัศึกษาตกคา้งอยูแ่ละไม่ไดรั้บนกัศึกษาแลว้ (สสท.2.1-3-03) 
 

          4. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลา
ท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ     
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 โดยทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และคณะกรรมการจดัท า
หลกัสูตร (สสท.2.1-4-01) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร TQF และคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 9 คณะ (สสท.2.1-4-02) คณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร (สสท.2.1-4-03) ท าหนา้ท่ีควบคุม ก ากบัดูแล การด าเนินการ 
การบริหารหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน ทั้งในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร การติดตาม การประเมินผลหลกัสูตร และการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
 

          5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ตลอดเวลา
ท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4 
 มหาวทิยาลยัมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร (สสท.2.1-4-01) 
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร TQF และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 9 คณะ (สสท.2.1-4-02) 
คณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร (สสท.2.1-4-03) ท าหนา้ท่ีควบคุม ก ากบั ดูแล ในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร การติดตาม การ
ประเมินผลหลกัสูตร และการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดไวต้ลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา โดยมี
รายงานขอ้มูลการด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษา (สมอ.07 และ มคอ.7) (สสท.2.1-5-01) 

 

          6. มีความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรระหวา่งสถาบนักบัภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
ของหลกัสูตร มากกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนหลกัสูตรวชิาชีพทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 
 มหาวิทยาลยัมีหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จ านวน 58 หลกัสูตร  โดยมีการลงนาม
ความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกบัสถานประกอบการและสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศจ านวน 18 ฉบบั (สสท.2.1-6-01) และมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
มาร่วมเป็นกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร (สสท.2.1-6-02) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 3 ขอ้ 3 5 ขอ้ 4 6 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.1-1-01 ขั้นตอนการเปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-1-02 จ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 
สสท.2.1-2-01 ขั้นตอนการปิดหลกัสูตร 
สสท.2.1-2-02 รายการแจง้ปิดหลกัสูตร ปีการศึกษา 2556 
สสท.2.1-3-01 คู่มือการท าหลกัสูตร 
สสท.2.1-3-02 แนวทางปฏิบติัการน าเสนอหลกัสูตร 
สสท.2.1-3-03 หลกัสูตร TQF ท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2556 
สสท.2.1-4-01 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
สสท.2.1-4-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร TQF  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 9 คณะ 

สสท.2.1-4-03 ค าสัง่คณะกรรมการตรวจร่างหลกัสูตร 
สสท.2.1-5-01 สมอ.07 และ มคอ.7 
สสท.2.1-6-01 เอกสารบนัทึกการลงนามความร่วมมือระหวา่ง มทร.พระนคร กบัสถานประกอบการ และสถานศึกษา

ของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
สสท.2.1-6-02 รายงานการวพิากษห์ลกัสูตร 

จุดแข็ง 
1.  มีการพฒันาปรับปรุง ประเมินผลหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและสอดคลอ้งต่อการพฒันาคน

ของประเทศ 
2.  หลกัสูตรมีความหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ ตอบสนองต่อแรงงานทั้งระดบัท้องถ่ิน

และระดบัประเทศ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  จดัท าแผนการศึกษาระดบัอาเซียน 
 2.  พฒันาหลกัสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล 
เพื่อรองรับนักศึกษานานาชาติ 
 3.  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนพฒันา 
1. สร้างความร่วมมือในการพฒันาและบริหารหลกัสูตรกบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และท า MOU กบัมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศ เพ่ือจดัท าหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรนานาชาติ 
โดยมหาวิทยาลยัจะด าเนินการจดัตั้งเป็นศูนยก์ารศึกษา
นานาชาติ 
2. เร่งรัดการจดัระบบรวบรวมและสนับสนุนขอ้มูล เพ่ือ
น าไปสู่การจดัล าดบั World Ranking 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการฯ 
-  ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 

 
2556 

2556 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี        รัตนวจิติร   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.2  :   อาจารย์ประจ าทีม่คุีณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) (ก.พ.ร.56  4.2, ก.พ.ร.57  3.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจยัน าเขา้ 
สูตรการค านวณ :  

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  = 
จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 

หรือ 
1. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา = ร้อยละของอาจารย์

ประจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบดว้ย ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกในปีก่อนหนา้ปีท่ีประเมิน 
2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีค  านวณไดใ้น

ขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนท่ีได ้  = 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

X 5 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
 

เกณฑ์การประเมนิ  :  เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) คา่ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด na 585 600.50 
- ปฏิบติังานจริง na 543 560.50 
- ลาศึกษาต่อ na 42 40 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุ ป.เอก ปีการศึกษา
ท่ีผา่นมา (กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑป์ระเมินเป็นค่าเพ่ิมข้ึนฯ) 

na (64 x 100 ÷ 581.50) 

11.01 

(64 x 100 ÷ 600.50) 

11.01 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ปีการศึกษา 2556 
4 เดือน 

(1 มิย.56-30 กย.56) 
8 เดือน 

(1 มิย. 56-31 มค.57) 
12 เดือน 

(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษา
ต่อวฒิุ ป.เอก หรือเทียบเท่า 

na 78.50 83.50 

ค่าร้อยละอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุ ป.เอก   na 
(78.50 x 100 ÷ 585) 

13.42 
(83.50 x 100 ÷ 600.50) 

13.90 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

na 
(13.42 – 11.01) 

2.41 
(13.90 – 11.01) 

2.89 
 

ผลการด าเนินงาน  
-  กรณีค่าร้อยละ  ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  =  13.90 เม่ือเทียบค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ า

ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป ดงันั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 13.90 x 5 ÷ 30 = 2.32  
คะแนน 

-  กรณีค่าการเพิม่ขึน้ของร้อยละ  ค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา (ร้อยละอาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาเอกของปีการศึกษา 56 -  ร้อยละอาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาเอกของปีการศึกษา 55) =  2.89 
เม่ือเทียบค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เตม็ 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป ดงันั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 13.90 - 11.01 x 5 ÷ 6 =  2.41  คะแนน 

เพราะฉะนั้น จึงเลือกค่าคะแนน =  2.41   คะแนน (กรณีค่าการเพิม่ขึน้ของร้อยละ)  
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4 na na 2.41 2.24 2.89 2.41 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวชิาการแยกตามวฒิุการศึกษา 
กบ. 2.2.02 ขอ้มูลสรุปบุคลากรสายวชิาการ จ าแนกหน่วยงาน แยกสาขาวชิา/คณะ 
กบ. 2.2.03 บญัชีรายช่ือบุคลากรสายวชิาการคุณวฒิุปริญญาเอก 
กบ. 2.2.04 ตารางสรุปจ านวนผูล้าศึกษาต่อระดบัปริญญาโท/เอก 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  สัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ.ก าหนด 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- 
  

- คณะกรรมการบริหาร  (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 

แผนพฒันา 
1. เพ่ิมคุณวฒิุอาจารย ์ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน สกอ. ภายในปี 
2565 โดยการ  

 1.1 ส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยศึ์กษาต่อ 
 1.2 จดัสรรทุนของมหาวทิยาลยัและจดัหาแหล่งทุน

ภายนอก 
    1.3 สรรหาบุคลากรภายนอกท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
2. จดัท าแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั พ.ศ.  2556-2561 
3. ประสานแหล่งทุนเพ่ือขอสนบัสนุนแก่อาจารย ์

 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2561 
 
ทุกปีงบประมาณ 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายเชาว์เลศิ   ขวญัเมอืง   โทร  0-2282-3842   
     (รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสมจติต์   มหัธนันท์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6060 

     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
  :  นายมนตรี     รัตนวจิติร   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 :   อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  (สกอ. 2.3) (ก.พ.ร.56  4.2, ก.พ.ร.57  3.2) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้  
สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

X 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 

เกณฑ์การประเมนิ  :  เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยร์วมกนั ท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยร์องศาสตราจารย ์และ

ศาสตราจารยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =ร้อยละ 12 ข้ึนไป 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด na 585 600.50 
  -   ปฏิบติังานจริง na 543 560.50 
  -   ลาศึกษาต่อ na 42 40 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ na 423 433.50 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ. na 151 156 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่ง รศ. na 10 10 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่ง ศ. na 1 1 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ    

na 
(162 x 100 ÷ 585) 

27.69 
(167 x 100 ÷ 600.50) 

27.81 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการของ
ปีการศึกษาท่ีผา่นมา(กรณีท่ีเลือกใชเ้กณฑป์ระเมินเป็นค่า
เพ่ิมข้ึนฯ) 

na 
(167 x 100 ÷ 581.50) 

28.72 

(167 x 100 ÷ 581.50) 

28.72 

ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

na 
(27.69 – 28.72) 

-1.03 
(27.81 – 28.72) 

-0.91 
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ผลการด าเนินงาน  
-  กรณีค่าร้อยละ  ของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  =  27.81  เม่ือเทียบค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ี

ด ารงต าแหน่งทางวชิาการท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 60 ข้ึนไป ดงันั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 

 27.81 x  5 ÷ 60 = 2.32  คะแนน 

-  กรณีค่าการเพิม่ขึน้ของร้อยละ อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (ร้อยละอาจารย์
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการของปีการศึกษา 56 -  ร้อยละอาจารยด์ ารงต าแหน่งทางวชิาการของปีการศึกษา 55) = - 0.91  เม่ือเทียบ
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 
12 ข้ึนไป ดงันั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั  27.81 - 28.72 x 5 ÷ 12 =  0.38  คะแนน  

เพราะฉะนั้น จึงเลือกค่าคะแนน = 2.32  คะแนน (กรณีค่าร้อยละ ) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
30 na na 27.69 2.31 27.81 2.32 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.3-01 บญัชีรายช่ือผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการจ าแนกหน่วยงาน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
              - 
  

- คณะกรรมการบริหาร  (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 
 

แผนพฒันา 
            1. มีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาผล
การสอนและผลงานทางวิชาการ โดยแบง่กลุ่มเป็นรายคณะและ
สาขาวิชา 
           2. มีการก ากบัติดตามโดยการจดัท าหนงัสือแจง้คณะ เพ่ือ
ผลกัดนัและสนบัสนุนใหผู้มี้คุณสมบติัเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และแจง้ค่าเป้าหมายผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ี
เพ่ิมข้ึนในแต่ละคณะตามท่ีมหาวิทยาลยัฯ ไดก้ าหนดไว ้
          3. จดัประชุมคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้
สาขาวิชาทุกคณะ  เพ่ือช้ีแจง หารือเก่ียวกบัการพฒันาต าแหน่ง
ทางวิชาการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
         4. มีประกาศหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการแก่พนกังานมหาวิทยาลยั 
        5. มีระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินสนบัสนุนส าหรับผูซ่ึ้งไดรั้บ
การแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
       6. ติดตามความกา้วหนา้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และใหค้ณะตั้งค่าเป้าหมายผูท่ี้จะเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดบั 

 
216,550 บาท/ 
25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556 
 
18 ธนัวาคม 2556 
 
 
 
17 มกราคม 2557 
 
 
14 กรกฎาคม 2554 
 
25 พฤศจิกายน 2554 
 
17 มกราคม 2557 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายเชาว์เลศิ ขวญัเมอืง  โทร  0-2282-3842   
    (รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
     รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6001 
    (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสมจติต์      มหัธนันท์  โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
    (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

     :  นายมนตรี      รัตนวจิติร  โทร  0-2665-3777  ต่อ  6300 
    (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4  :   ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ. 2.4)  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
7 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  (ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลและมีแผนการบริหาร
และพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  

1.1  โดยมหาวทิยาลยัไดมี้การทบทวนผลการด าเนินงานและผลการสมัฤทธ์ิของแผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2555 และน ามาก าหนดเป็นแผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2556 (กบ. 2.4-1-01)  โดยจดัท าเป็น Training Roadmap ส าหรับสายวชิาการและบุคลากรสายสนบัสนุนผา่นตามโครงการ
ต่าง ๆ ส าหรับบุคลากรสายวชิาการมีจ านวนโครงการทั้งส้ิน 30 โครงการ ทั้งเร่ืองการพฒันาวชิาการ การพฒันาการเรียนการ
สอนและการวดัประเมินผล มีจ านวนเงินท่ีใชใ้นการสนบัสนุนเป็นจ านวนเงิน 5,959,180 บาท ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนมี
การพฒันาจ านวน 18 โครงการ ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการพฒันาดา้นภาษาองักฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ การประกนัคุณภาพ 
การเงิน บญัชี พสัดุ การปฐมนิเทศบุคลากรสายสนบัสนุนบรรจุใหม่ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร มีจ านวนเงินท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนเป็นจ านวนเงิน 2,989,940  บาท    

1.2  โดยมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท ากรอบอตัราก าลงับุคลากรสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ 2555-2560 (กบ. 2.4-1-02)   
โดยการวเิคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลงัและจดัท าแผนความตอ้งการอตัราก าลงับุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 
ปีงบประมาณ 2557-2560 (กบ. 2.4-1-03) น าเสนอ สกอ. ด าเนินการเสนอ ครม. พิจารณา  มีระบบสมรรถนะเพื่อใชใ้นการ
แต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน  และใชใ้นการประเมินเพื่อพฒันา (กบ. 2.4-1-04 - กบ. 2.4-1-06) 

1.3  โดยมหาวทิยาลยัมีวธีิการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สอบขอ้เขียนและสอบปฏิบติั) และมีการสอบความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สมัภาษณ์) เพ่ือใหไ้ด้
บุคลากรท่ีเขา้มารับการสรรหาตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน (กบ. 2.4-1-07) 

  2.  มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  
2.1 โดยมหาวทิยาลยัด าเนินการจดัโครงการพฒันาบุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุนตามแผนครบถว้นทุก

โครงการ (กบ. 2.4-2-01 ) 
2.2  โดยมีการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ อยา่งเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งนั้นๆ ตรงตามความ
ตอ้งการ ทนัตามเวลาท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้(กบ. 2.4-2-02) 

2.3  มีแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรสายสนบัสนุน เพ่ือใชใ้นการประเมินค่างาน เพ่ือขอ
ก าหนดระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึน (กบ. 2.4-2-03) 
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2.4  มีการออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา (กบ. 2.4-2-04)  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (กบ. 2.4-2-05) ประกาศเร่ือง
แบบประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (กบ. 2.4-2-06) รวมถึงประกาศหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการ เพื่อบงัคบัใชส้ าหรับการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (กบ. 2.4-2-07) 
ส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัไดมี้ประกาศหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยั (กบ. 2.4-2-08) และประกาศหลกัเกณฑเ์ร่ืองการ
เล่ือนค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยั (กบ. 2.4-2-09) เพื่อใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  เพื่อเล่ือนเงินเดือน 
ค่าตอบแทนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5  มีการจดัท าสรุปรายงานการเขา้-ออกของพนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ และลูกจา้งชัว่คราวใน
รูปแบบของแผนภาพแสดงอตัราส่วน (กบ. 2.4-2-10) 

2.6  มหาวทิยาลยัส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุเป็น
ผูใ้หค้วามรู้เฉพาะสาขาวชิา ส าหรับสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ของบุคลากร และไดเ้ชิญ
ผูท้รงคุณวฒิุ มาใหค้วามรู้ในการเขียนผลงานเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน (กบ. 2.4-2-11)  

2.7  มหาวทิยาลยัสนบัสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อทั้งบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน (กบ. 2.4-2-12) และ
จดัหาแหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(กบ. 2.4-2-13)   

2.8  มหาวทิยาลยัสนบัสนุนงบประมาณในการท าวจิยัและการเสนอผลงานทางวชิาการในระดบันานาชาติ (กบ. 2.4-2-14)  

  3.  มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลงัใจใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

โดยบุคลากรในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครไดรั้บสวสัดิการท่ีมหาวทิยาลยัจดัให ้ดงัน้ี 
3.1  จดัโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีในการปฏิบติังาน เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 ณ     

หอ้งประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารงานธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 2.4-3-01) 
3.2  จดัท าประกนัภยัอุบติัเหตุหมู่ ประจ าปี 2556  ใหก้บับุคลากร โดยบริษทั สยามซิต้ีประกนัภยั จ ากดั โดยมีอตัรา

เบ้ียประกนัคนละ 120 บาท เร่ิมความคุม้ครองตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00 น. และส้ินสุดความคุม้ครองวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น. (กบ. 2.4-3-02) 

3.3  จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี 2556  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(กบ. 2.4-3-03) 

3.4  การเสนอช่ือบุคลากรเขา้รับการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พนกังานมหาวทิยาลยั 
พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว เพ่ือรับรางวลับุคคลดีเด่นและการคดัเลือกผูท้  าคุณประโยชน์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
ประจ าปี 2556 (กบ. 2.4-3-04 - กบ. 2.4-3-05) 

3.5  การออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2557 (กบ. 2.4-3-06) และฉบบัท่ี 2 (กบ. 2.4-3-07) รวมถึงการคดัเลือกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทย
พาณิชย ์จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานมหาวทิยาลยั (กบ. 2.4-3-08) เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังาน
มหาวทิยาลยัมีการออมทรัพยแ์ละเป็นสวสัดิการ ตลอดจนเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว เม่ือสมาชิกตาย ออกจาก
งาน หรือลาออกจากกองทุน  

3.6 การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาบุคลากร สกอ. คร้ังท่ี 33 “อ่างแกว้เกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 1-8 พฤษภาคม  2557 ณ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (กบ. 2.4-3-09) 
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  4.  มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง    

โดยมหาวทิยาลยัมีแนวทางปฏิบติัซ่ึงก าหนดใหบุ้คลากรสายวชิาการและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไปฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนา ดูงาน ตอ้งรายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสมัมนา ดูงาน รวมทั้งรายงานการน าความรู้ ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ 
โดยบุคลากรสายวชิาการใหร้ายงานการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นเร่ืองการจดัการเรียนการสอนและวดัผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา (กบ. 2.4-4-01) อาทิเช่น โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ซ่ึงอาจารยท่ี์เขา้รับการอบรมไดร้ายงานการน าความรู้จาก
การเขา้ร่วมโครงดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในเสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรม วชิาความรู้ ทกัษะ
ทางปัญญา การเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การท าการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค (กบ. 2.4-4-02) ส าหรับ
บุคลากรสายสนบัสนุนใหร้ายงานการน าความรู้ท่ีรับไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร  สายสนบัสนุนบรรจุใหม่ บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเขา้รับการอบรมไดร้ายงานการน าความรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าว      ไปใชป้ระโยชน์ในการลดขั้นตอนในการปฏิบติัท่ีซ ้ าซอ้น ท าใหป้ฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึน น าความรู้มาพฒันา
ประสิทธิภาพการท างาน การสร้างเครือข่ายการท างานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการติดต่อประสานงานไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน  
น าหลกัการท างาน วธีิการท างานมาใชใ้นการท างานใหมี้ความสุข รวมทั้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อน ามาปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ (กบ. 2.4-4-03) 

  5.  มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณแก่อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน และดูแลควบคุมใหค้ณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบติั 

5.1  มหาวทิยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีหนา้ท่ีในการวางแผน ก าหนด ก ากบัติดตามการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของบุคลากร (กบ. 2.4-5-01) 

5.2  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลการสายสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 -  จดัอบรมปฐมนิเทศแก่บุคลากรสายสนบัสนุนบรรจุใหม่ เพ่ือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ระหวา่งวนัท่ี 17-18 มิถุนายน 2556 (กบ. 2.4-5-02) 

 -  จดัอบรมพฒันาผูบ้ริหารและเตรียมผูบ้ริหาร ประจ าปี 2556 ระหวา่งวนัท่ี 1-3 กรกฎาคม 2556 (กบ. 2.4-5-03) 
 -  จดัอบรมโครงการสร้างเสริมราชการใสสะอาด ระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2556 (กบ. 2.4-5-04) 
 -  จดัอบรมปฐมนิเทศแก่บุคลากรสายสนบัสนุนบรรจุใหม่ เพ่ือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน ระหวา่งวนัท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2556 (กบ. 2.4-5-05) 
 -  จดัอบรมโครงส่งเสริมธรรมาภิบาลในองคก์ร ระหวา่งวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557  (กบ. 2.4-5-06) 
5.3  มีหนงัสือเวยีนแจง้ใหทุ้กหน่วยงานทราบและถือปฏิบติั ดงัน้ี 
 -   เวยีนแจง้ เร่ือง คู่มือจรรยาบรรณ บนเวบ็ไซตก์องบริหารงานบุคคล

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/manual.pdf  (กบ. 2.4-5-07) 
 -  เวยีนแจง้ เร่ือง จรรยาบรรณ เพือ่แจง้ใหอ้าจารยท์ราบ “อาจารยพึ์งสอนตรงเวลาท่ีก าหนด ไม่ท้ิงการสอน

กลางคนั  ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตอุนัควรถา้มีการงดสอนพึงจดัสอนชดเชย”  หากประพฤติผิดจรรยาบรรณดงักล่าวถือวา่เป็น
ความผิดวนิยัไม่ร้ายแรง (กบ. 2.4-5-08) 

 -  เวยีนแจง้ เร่ือง ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ เพื่อแจง้ใหอ้าจารยรั์บทราบ “กรณีนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวทิยาลยัค
ริสเตียนน ากระเป๋าเอกสารท่ีมีหนงัสือ ต าราเขา้ไปในหอ้งสอบโดยท่ีไม่ไดเ้ปิดหนงัสือต าราในระหวา่งการสอบ มหาวทิยาลยั

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/manual.pdf
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สามารถปรับตกในวชิาดงักล่าวไดเ้น่ืองจากเป็นการทุจริตในการสอบ (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี 102/2550) (กบ. 2.4-5-
09) 

 -  เวยีนแจง้ เร่ือง จรรยาบรรณอาจารย ์เพื่อแจง้ใหอ้าจารยรั์บทราบ “อาจารยพ์ึงละเวน้การแกไ้ขผลการเรียนหรือผล
การสอบของนกัศึกษาโดยมิชอบ” หากประพฤติผิดจรรยาบรรณดงักล่าวถือวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง (กบ.2.4-5-10) 

 -  เวยีนแจง้ เร่ือง การพิจารณาความผิดจรรยาบรรณและวนิยั เพ่ือแจง้ใหบุ้คลากรในสงักดัทราบ “การปลอมลายมือ
ช่ือของผูอ่ื้นไปหาประโยชน์ ใหถื้อเป็นการกระท าผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง” (กบ. 2.4-5-11) 

5.4  มหาวทิยาลยัมีการก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ โดยแจง้ใหห้น่วยงานในสงักดั
รายงานผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณใหท้ราบทุกระยะ 4 เดือน (กบ. 2.4-5-12)  

5.5  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพ่ือรับแจง้เร่ืองร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและวนิยัผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  (กบ. 2.4-5-13)      ตูรั้บ
เร่ืองร้องเรียน (กบ. 2.4-5-14) และทางโทรศพัทส์ายตรง 0-2281-1479 (กบ. 2.4-5-15)  

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
โดยมหาวทิยาลยัมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและประเมินผลสมัฤทธ์ิของแผนตามตวัช้ีวดั (KPI) และ

ก าหนดไวใ้นแผนซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
และรายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสมัฤทธ์ิของแผนพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2556 (กบ. 2.4-6-01)  ซ่ึงจากการประเมินผลความส าเร็จของแผนในการจดัโครงการต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ  แต่ปรากฏวา่เม่ือจดัโครงการในดา้นการพฒันาผลงานทางวชิาการใหแ้ก่
บุคลากรสายวชิาการไปแลว้ ผลของการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายวชิาการเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายแลว้ยงัไม่บรรลุตามแผน  โดยมีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ คิดเป็น 35 % ของ
เป้าหมาย ทั้งน้ี             อาจมีสาเหตุมาจากบุคลากรสายวชิาการมีภาระงานสอนมาก จึงท าใหไ้ม่มีเวลาในการศึกษา คน้ควา้ หา
ความรู้  ในการจดัท าผลงานวชิาการและยงัขาดความรู้ ประสบการณ์ในการเขียนผลงานทางวชิาการ  ซ่ึงท าใหจ้ะตอ้งวางแผน
พฒันาบุคลากร       สายวชิาการเพ่ือเพ่ิมจ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการในระยะปีต่อไป  ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน
การพฒันาความกา้วหนา้ในการด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ยงัมีผูเ้สนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนจ านวน
นอ้ย ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากขาดความรู้ความเขา้ใจ ในการจดัท าผลงาน  ซ่ึงในปี 2556 มีผูเ้สนอผลงานเพียงจ านวน 1 คน จาก
ผูมี้คุณสมบติัทั้งหมด จ านวน 130  คน  จึงตอ้งมีการวางแผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนในดา้นการเสนอผลงานเพื่อขอรับ
การประเมินเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน              ใหมี้จ านวนเพ่ิมข้ึนในปีถดัไป 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
โดยมหาวทิยาลยัมีการน าผลการประเมินแผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2556  

ไปทบทวนและปรับปรุงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมหาวทิยาลยัร่วมกบัคณะ
ก าหนดค่าเป้าหมายของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งทางวชิาการของแต่ละคณะและจดัโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันา
ผลการสอนและผลงานทางวชิาการเพ่ือใชใ้นการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน
มหาวทิยาลยัร่วมกบัหน่วยงานก าหนดค่าเป้าหมายของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการให้
ความรู้ เร่ืองเสน้ทางความกา้วหนา้ใหแ้ก่บุคลากรสายสนบัสนุนในการใหค้วามรู้เก่ียวกบั หลกัเกณฑ ์วธีิการประเมิน 
คุณสมบติั วธีิการ กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวเิคราะห์งาน การประเมินค่างาน เทคนิค การเขียนผลงานทางวชิาการ 
คู่มือการปฏิบติังาน การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ งานวจิยั นวตักรรม และผลงานลกัษณะอ่ืน เพ่ือใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนสามารถ
เสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวต้่อไป (กบ. 2.4-7-01) 

http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 5 4 5 4 7 5 

 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.4-1-01 แผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครนคร พ.ศ. 2556 
กบ. 2.4-1-02 กรอบอตัราก าลงับุคลากร ปีงบประมาณ 2555-2560 
กบ. 2.4-1-03 แผนความตอ้งการอตัราก าลงับุคลากร ปีงบประมาณ 2557-2560 
กบ. 2.4-1-04 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง การก าหนดความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น

ส าหรับขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 
กบ. 2.4-1-05 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง การก าหนดสมรรถนะทางการบริหาร ส าหรับ

ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2555 
กบ. 2.4-1-06 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตั้งขา้ราชการ    

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 
กบ. 2.4-1-07 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ืองรับสมคัรบุคคลเขา้สอบแข่งขนัเพ่ือเป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยั ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ คร้ัท่ี 4/2556  ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2556 
กบ. 2.4-2-01 ผลผลิตของแผนพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กบ. 2.4-2-02 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร ฉบบัท่ี 2/2550 เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  
สงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีชมงคลพระนคร ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2550 

กบ. 2.4-2-03 แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรเป็นรายต าแหน่ง 
กบ. 2.4-2-04 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติั

ราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2554 
กบ. 2.4-2-05 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2554 
กบ. 2.4-2-06 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเร่ืองแบบประเมินผลการฏิบติัราชการของขา้ราชการพล

เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2554 
กบ. 2.4-2-07 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 
กบ. 2.4-2-08 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล    

พระนคร ฉบบัท่ี 2/2555  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือเล่ือนค่าตอบแทน
พนกังานมหาวทิยาลยั ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.4-2-09 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล    

พระนคร ฉบบัท่ี 3/2555  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเล่ือนค่าตอบแทนพนกังานมหาวทิยาลยั ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2555 

กบ. 2.4-2-10 สรุปรายงานการเขา้-ออกของบุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กบ. 2.4-2-11 หนงัสือเรียนเชิญเป็นวทิยากร 
กบ. 2.4-2-12  ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549 และ

ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  
กบ. 2.4-2-13 หนงัสือกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด่วนท่ีสุด ท่ี วท 5401/ว8046 ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 

เร่ือง การคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลท่ีจดัสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษาวชิา ณ  ต่างประเทศ  ประจ าปี 2556 (ทุนพฒันาบุคลากรภาครัฐ) 

กบ. 2.4-2-14 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินอุดหนุนบุคลากร เพื่อไปเสนอ
ผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ พ.ศ. 2551 

กบ. 2.4-3-01  รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีในการปฏิบติังาน 
กบ. 2.4-3-02 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/995 ลงวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2556 เร่ือง น าส่ง

บญัชีรายช่ือบุคลากรท่ีท าประกนัอุบติัเหตุ ประจ าปี 2556 
กบ. 2.4-3-03 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0581.17/1501 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 เร่ือง  การตรวจ

สุขภาพประจ าปี 2556 
กบ. 2.4-3-04 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง การคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ และลูกจา้ง เพ่ือรับรางวลับุคคลดีเด่น ประจ าปี 2556  ลงวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2556 

กบ. 2.4-3-05 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง ประกาศผลการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ และลูกจา้ง เพ่ือรับรางวลับุคคลดีเด่น ประจ าปี 2556  
และผลการคดัเลือกผูท้  าคุณประโยชน์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปี 2556  ลง
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 

กบ. 2.4-3-06 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 
2557 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

กบ. 2.4-3-07 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานมหาวทิยาลยั     
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2557 

กบ. 2.4-3-08 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ืองผลการคดัเลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
พนกังานมหาวทิยาลยั  ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2557 

กบ. 2.4-3-09 รายงานผลการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาบุคลการ สกอ. คร้ังท่ี 33 “อ่างแกว้เกมส์” 
กบ. 2.4-4-01 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/3337 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 เร่ือง การรายงานการไป

ฝึกอบรม ประชุมสมัมนา ดูงาน และการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชป้ระโยชน ์
กบ. 2.4-4-02 แบบติดตามการน าความรู้และทกัษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสมัมนา ดูงาน ไปใชป้ระโยชน์ ส าหรับ

บุคลากรสายวชิาการ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.4-4-03 แบบติดตามการน าความรู้และทกัษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสมัมนา ดูงาน ไปใชป้ระโยชน์ ส าหรับ

บุคลากรสายสนบัสนุน 
กบ. 2.4-5-01 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 776/2552  ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2552 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
กบ. 2.4-5-02 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/-  ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556  เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการจดั

โครงการปฐมนิเทศสายสนบัสนุนบรรจุใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 17-18 มิถุนายน 2556 
กบ. 2.4-5-03 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/-  ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556  เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการจดัโครงการ

พฒันาผูบ้ริหารและเตรียมผูบ้ริหาร ประจ าปี 2556  ระหวา่งวนัท่ี 1-3 กรกฎาคม 2556 
กบ. 2.4-5-04 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/-  ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556  เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการจดัโครงการ

สร้างเสริมราชการใสสะอาด  ในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2556 
กบ. 2.4-5-05 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/-  ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการจดั

โครงการปฐมนิเทศสายสนบัสนุนบรรจุใหม่  ระหวา่งวนัท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2556 
กบ. 2.4-5-06 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/201 ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557  เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการจดั

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองคก์ร  ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557   
กบ. 2.4-5-07 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ท่ี ศธ 0581.17/1922  ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2556 เร่ือง เวยีน

แจง้การลงไฟลคู์่มือจรรยาบรรณบนเวบ็ไซตก์องบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/manual.pdf 

กบ. 2.4-5-08 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ท่ี ศธ 0581.17/2271  ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 เร่ือง 
จรรยาบรรณอาจารย ์

กบ. 2.4-5-09 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ท่ี ศธ 0581.17/3607  ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 เร่ือง การ
ฝ่าฝืนระเบียบการสอบ 

กบ. 2.4-5-10 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ี ศธ 0581.17/3752  ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 เร่ือง 
จรรยาบรรณอาจารย ์

กบ. 2.4-5-11 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/502  ลงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 เร่ือง   
การพิจารณาความผิดจรรยาบรรณและวนิยั 

กบ. 2.4-5-12 หนงัสือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ี ศธ 0581.17/4011  ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2556 เร่ือง     การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

กบ. 2.4-5-13 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  

กบ. 2.4-5-14 ภาพถ่ายการติดตั้งตูรั้บเร่ืองร้องเรียน 

กบ. 2.4-5-15 การรับแจง้เร่ืองร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและวนิยัผา่นทางโทรศพัทส์ายตรง โทร 0-2281-1479 

กบ. 2.4-6-01  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสมัฤทธ์ิของแผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร พ.ศ. 2556 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/manual.pdf
http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.4-7-01 แผนพฒันาบุคลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557 

 
จุดแข็ง 

1. มีขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลท่ีชดัเจน 
2.  มีคณะกรรมการฯ ก ากบัดูแลภาระงานเป็นการเฉพาะ เช่น  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั  คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ  และคณะกรรมการสวสัดิการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

3. มีมาตรการสร้างขวญัก าลงัใจ ดงัน้ี 
-  การจดัสรรเงินรางวลัใหก้บัลูกจา้งชัว่คราว   
-  การใหเ้งินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  ไดแ้ก่ ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์  นิติกร และลูกจา้งชัว่คราว 

ชาวต่างประเทศต าแหน่งอาจารย ์
-  เงินเพ่ิมพิเศษพนกังานมหาวทิยาลยัวฒิุปริญญาเอก 

4. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมในการพฒันาบุคลากรทุกระดบั 
5.  มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM ท่ีครอบคลุม 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  มีโครงการพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
2.  ดูแลภารกิจดา้นสวสัดิการของบุคลากรใหค้รอบคลุมบุคลากร
ทุกประเภท 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 

แผนพฒันา 
- 
 

 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายเชาว์เลศิ ขวญัเมอืง  โทร  0-2282-3842   
     (รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
      รองศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์ โทร  0-2665-3777  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสมจติต์   มหัธนันท์  โทร  0-2665-3777  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

  :  นายมนตรี        รัตนวจิติร   โทร  0-2665-3777  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน)
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.5 :  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)  (ก.พ.ร.56  4.2 , ก.พ.ร.57  3.2)   
      

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจยัน าเขา้ 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

7 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกวา่ 8 FTES ต่อเคร่ือง   
โดยมีการจดัการหรือจดับริการเพื่อให้นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ Wifi ใชใ้นอตัรา 0.755 FTES ต่อเคร่ือง      

มีนกัศึกษาปีการศึกษา 2556  FTES  เท่ากบั  11,752.24 (สวท.2.5-1-1) มีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  2,312 เคร่ือง เม่ือนกัศึกษา  
มี Notebook สามารถลงทะเบียนใช ้ Wifi ของมหาวทิยาลยัได ้จ านวน  13,246 เคร่ือง รวมเป็น 15,558 เคร่ือง(สวท.2.5-1-3) แยก
ตามคณะดงัในรายการขอ้มูล common data set (สวท.2.5-1-4) 

 

  2. มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่
นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 

โดยมหาวิทยาลยัมีบริหารห้องสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ด้วยตนเองประจ าอยู่ทุกศูนยจ์ านวน  4  แห่ง คือศูนย์
เทเวศร์  ศูนยโ์ชติเวช ศูนยพ์ณิชยการพระนคร ศูนยพ์ระนครเหนือ  มีหอ้ง Multimedia ส าหรับนกัศึกษาท่ีศูนยเ์ทเวศร์ และศูนย์
พณิชยการพระนคร มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อาทิเช่น  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ใหก้บันกัศึกษาเรียนรู้นอกเวลาไดทุ้กท่ี
ดว้ยตนเอง มีระบบฐานขอ้มูล e-Book ส าหรับอาจารยแ์ละนักศึกษาคน้ควา้ มีระบบฐานขอ้มูลดา้นแฟชัน่ให้นักศึกษาและ
อาจารยด์า้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่นเรียนรู้แนวโน้มแฟชัน่ต่างประเทศ  เพ่ือพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ให้
กวา้งไกลกา้วทนัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ มีระบบคลงัปัญญาเป็นคลงัจดัเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซ่ึงจะรวมทั้งผลงานวิจยั 
วชิาการ ของคณาจารย ์นกัวจิยั  นกัศึกษา และบณัฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงั 
มีการจดัการสอนการใชห้้องสมุดให้แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทุกสาขาวิชาซ่ึงอยู่ในหลกัสูตรประจ าอยู่แลว้ นอกจากนั้นยงัมี
กิจกรรมเสริมความรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา  เช่น ฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลกัสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จดั
ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ หอ้งสมุดและหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (SelfAccess)  เทเวศร์ โชติเวช 
พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร ไดรั้บงบประมาณ 23,268 บาท มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 372 คน  (สวท.2.5-2-6)  ฝึกอบรม
หลกัสูตร การใชฐ้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ จดัข้ึนระหวา่วนัท่ี 14-15 มีนาคม 2556 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ชั้น 2 ส านกัวทิยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรั้บงบประมาณ 41,593 บาท มีผู ้
เขา้อบรมจ านวน 32 คน  
 

  3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษาอยา่งนอ้ยในดา้น
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย   

http://document.arit.rmutp.ac.th/file/Binder1.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/11/Binder11.pdf
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โดยมหาวทิยาลยัมีหอ้งปฎิบติัการ หอ้งเรียน อุปกรณ์การศึกษา อยา่งเหมาะสม มีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมี
สายและแบบไร้สายครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีของมหาวทิยาลยั ดงัน้ี ติดตั้งดูแลเสน้ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ประกอบดว้ย 

1. เครือข่ายสายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) 
2. เครือข่ายชนิดมีสาย (UTP) 
3. เครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless) 
พ้ืนท่ีศูนยเ์ทเวศร์ จ านวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารท่ีก าลงัก่อสร้าง ก าลงัปรับปรุง บา้นพกัเจา้หนา้ท่ีและโรงรถ) 

มีจ านวน 8 อาคาร มีเสน้ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จ านวน 6 อาคาร  พ้ืนท่ีศูนยโ์ชติเวช จ านวนอาคารทั้งหมด 
(ไม่รวมอาคารท่ีก าลงัก่อสร้าง ก าลงัปรับปรุง บา้นพกัเจา้หนา้ท่ีและโรงรถ) มีจ านวน 6 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ครอบคลุมไปถึง จ านวน 6 อาคาร พ้ืนท่ีศูนยน์างเล้ิง จ านวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารท่ีก าลงัก่อสร้าง ก าลงัปรับปรุง 
บา้นพกัเจา้หนา้ท่ีและโรงรถ) มีจ านวน 12 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จ านวน 12 อาคาร  พ้ืนท่ี
ศูนย์พระนครเหนือ จ านวนอาคารทั้ งหมด (ไม่รวมอาคารท่ีก าลงัก่อสร้าง ก าลงัปรับปรุง บ้านพกัเจ้าหน้าท่ีและโรงรถ)              
มีจ านวน 15 อาคาร 
 

  4. มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อยา่งนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา   

โดยมหาวทิยาลยัมีส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดว้ยระบบการ
สมคัรเรียนออนไลน์ (สวท.2.5-4-1)  มีระบบงานทะเบียนนกัศึกษาออนไลน์ มีตู ้Kios มีตูย้มืคืนหนงัสืออตัโนมติั (สวท.2.5-4-
2) ใหบ้ริการนกัศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน ประจ าอยูทุ่กศูนย ์ มีหอ้งพยาบาล (สวท.2.5-4-3) หอ้งบริการอาหาร 
สนามกีฬา ทุกศูนย ์ครอบคลุม 9 คณะอยา่งทัว่ถึง 

 

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่งนอ้ยในเร่ืองประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมงทุกศูนย ์มีอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใน
อาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ (สวท.2.5-5-1)  มีระบบประปา (สวท.2.5-5-2)  ระบบไฟฟ้า (สวท2.5-5-3) ระบบ
ก าจดัของเสีย (สวท.2.5-5-4) มีการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ 

 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 โดยมหาวทิยาลยัจดัท าแบบประเมินคุณภาพการให้บริการบนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทมอ์อนไลน์นกัศึกษาสามารถ
เขา้มาประเมินคุณภาพการให้บริการไดต้ลอดเวลาในระยะเวลาท่ีก าหนดคือภายในปีการศึกษา 2556 และมีระบบการรายงาน
ผลทนัที โดยการรายงานผลจ าแนกตามคณะแต่ละคณะมีคะแนน ไม่ต ่ากวา่ 3.51 ในทุกดา้นทุกคณะ (สวท.2.5-6-2)  ท าให้
ภาพรวมของมหาวทิยาลยัมีค่าคะแนนเท่ากบั 4.47  จากคะแนนเตม็ 5 (สวท.2.5-6-5) 
 

  7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพท่ีสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

โดยหลงัจากท่ีนกัศึกษาประเมินคุณภาพการใหบ้ริการผา่นระบบแลว้ระบบจะรายงานผลการประเมิน   คณะและ
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ น าผลการประเมินพร้อมขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บไปไปปรับปรุงและพฒันาการ
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ใหบ้ริการต่อไป อาทิเช่น การพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ (สวท.2.5-7-1- 
สวท.2.5-7-13) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4 5  3 5  3 7   5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.5-1-1 จ านวน FTES ปีการศึกษา 2556 โดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน = 11,752.24 
สวท.2.5-1-2 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง Notebook ท่ีลงทะเบียนเพ่ือใชก้บั Wifi ของมหาวทิยาลยั ประจ าปี

การศึกษา 2556 จ านวน 15,558 เคร่ือง 
สวท.2.5-1-3 Common Dataset  แยกตามคณะ ตวับ่งช้ีท่ี 2.5 
สวท.2.5.2-1  หอ้งสมุดเทเวศร์ และศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเทเวศร์ 
สวท.2.5-2-2  หอ้งสมุดพระนครเหนือ และศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองพระนครเหนือ 
สวท.2.5-2-3  หอ้งสมุดพณิชยการพระนคร และศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองพณิชยการพระนคร 
สวท.2.5-2-4  หอ้งสมุดโชติเวช และศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองโชติเวช 
สวท.2.5-2-5  ระบบฐานขอ้มูล e-Book 
สวท.2.5-2-6  ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.2.5-2-7 ระบบฐานขอ้มูลดา้นแฟชัน่ 
สวท.2.5-2-8 ระบบคลงัปัญญา มทร.พระนคร 
สวท.2.5-2-9 หลกัสูตรสารสนเทศและการคน้ควา้ เปิดสอนนกัศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวชิา ประจ าปีการศึกษา 2556 
สวท.2.5-2-10 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลกัสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จดัข้ึนระหวา่ง

วนัท่ี 11-12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ หอ้งสมุดและหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (SelfAccess) เทเวศร์  
โชติเวช  พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร ไดรั้บงบประมาณ 23,268 บาท มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 372 คน  

สวท.2.5-2-10 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลกัสูตร การใชฐ้านขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการ
สืบคน้ ส าหรับอาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 14-15 มีนาคม 2556 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ชั้น 2  ส านกัวทิยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนครไดรั้บงบประมาณ 41,593 บาท มีผูอ้บรมจ านวน 32 คน 

สวท.2.5-3-1  พฒันาระบบครุภณัฑโ์ครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สวท.2.5-3-2  พฒันาระบบครุภณัฑร์ะบบรักษาความปลอดภยัผา่นกลอ้งวงจรปิดชนิด TCP/IP 
สวท.2.5-3-3  พฒันาระบบครุภณัฑร์ะบบโทรศพัทช์นิดรวมศูนยผ์า่นตูส้าขา, รูปภาพ 
สวท.2.5-3-4  พฒันาระบบการพฒันาระบบบริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
สวท.2.5-3-5  พฒันาระบบการพฒันาระบบการระบุหนงัสือดว้ยคล่ืนวทิย ุ
สวท.2.5-3-6  พฒันาระบบการติดตั้งชุดตูคื้นหนงัสืออตัโนมติั 

http://lib.arit.rmutp.ac.th/about/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
http://salc.rmutp.ac.th/thewes-campus/
http://lib.arit.rmutp.ac.th/about/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80/
http://salc.rmutp.ac.th/nbk-campus/
http://lib.arit.rmutp.ac.th/about/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2/
http://salc.rmutp.ac.th/bcc-campus/
http://lib.arit.rmutp.ac.th/about/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/
http://salc.rmutp.ac.th/chotiwet-campus/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/infrastructure.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/CCTV1.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/532.jpg
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/534.jpg
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/Picture-2014-02-11-12_04_58.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/dropbox.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.5-3-7  พฒันาระบบบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดบั WAN  
สวท.2.5-3-8  พฒันาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าหอ้ง Data Center ผา่นระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ , รูปภาพ 
สวท.2.5-3-9  การบ ารุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบมีสาย และไร้สายใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสม ่าเสมอ 
สวท.2.5-3-10 ครุภณัฑโ์ครงการพฒันาระบบ Active Directory (AD) 
สวท.2.5-3-11 ครุภณัฑโ์ครงการพฒันาระบบผลิตส่ือการสอน 
สวท.2.5-3-12 ครุภณัฑโ์ครงการพฒันาระบบ DNS Server IP Version 6 
สวท.2.5-3-13  หอ้งเรียน,  หอ้งปฎิบติัการ,  หอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์การสอนของสาขาวชิาวศิวกรรมแมคคา

ทรอนิกส์, หอ้งปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้ม 
สวท. 2.5-3-14  แสดงการกระจายของเสน้ทางเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายในพ้ืนท่ีศูนยเ์ทเวศร์ 
สวท. 2.5-3-15 แสดงการกระจายของเสน้ทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพ้ืนท่ีศูนยโ์ชติเวช 
สวท. 2.5-3-16  แสดงการกระจายของเสน้ทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพ้ืนท่ีศูนยพ์ณิชยการพระนคร 
สวท. 2.5-3-17  แสดงการกระจายของเสน้ทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพ้ืนท่ีศูนยพ์ระนครเหนือ 
สวท. 2.5-3-18 สรุปจ านวนหอ้งพกัอาจารย ์หอ้งเรียน หอ้งสมุด และครุภณัฑเ์พื่อการศึกษา 
สวท. 2.5-3-19 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร ( จ านวนหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด ฯลฯ ) 
สวท. 2.5-3-20 ระบบรายงานครุภณัฑ ์
สวท.2.5-4-1  ระบบการสมคัรเรียนออนไลน ์
สวท.2.5-4-2  ระบบงานทะเบียนนกัศึกษาออนไลน์ ตู ้Kios1 ตูK้ios2 ตูคื้นหนงัสือ 
สวท.2.5-4-3 หอ้งพยาบาล  
สวท.2.5-4-4 หอ้งอาหาร 
สวท.2.5-4-5 สนามกีฬา 
สวท.2.5-5-1  ระบบรักษาความปลอดภยั และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 
สวท.2.5-5-2  ระบบประปา 
สวท2.5-5-3   ระบบไฟฟ้า 
สวท.2.5-5-4 ระบบบ าบดัน ้ าเสียและขยะ 
สวท.2.5-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพดา้นหอ้งสมุด 
สวท.2.5-6-2 รายงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, รายงานคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน, รายงานคณะบริหารธุรกิจ, 

รายงานคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี รายงานคณะวศิวกรรมศาสตร์, รายงานคณะศิลปศาสตร์,รายงาน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, รายงานคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่,รายงาน
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

สวท.2.5-6-3 บนัทึกแจง้คณะแจง้นกัศึกษากรอกแบบส ารวจดา้นกายภาพ 
สวท.2.5-6-4 ผลคะแนนรวมการประเมินคุณภาพการบริการของมหาวทิยาลยั 
สวท.2.5-7-1  บนัทึกสรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกายภาพ ปีการศึกษา 2556 
สวท.2.5-7-2  ติดตั้งตวักระจายสญัญาณไร้สาย โถงหนา้ลิฟท ์คณะส่ือสาร 
สวท.2.5-7-3  ติดตั้ง UPS ณ ศูนยโ์ชติเวช 
สวท.2.5-7-4  ติดตั้งระบบเครือข่ายศูนยพ์นิชยการพระนคร 

http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/2014-02-03-15.55.29.jpg
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/Screenshot-2014-02-03-16.01.53.png
http://nms.rmutp.ac.th/news/
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/classroom.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/OperationRoom.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/ComputerRoom.pdf
http://www.eng.rmutp.ac.th/division_barch/McE/place.php
http://www.eng.rmutp.ac.th/division_barch/McE/place.php
http://www.sci.rmutp.ac.th/web2556/sci/?page_id=1410
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/arit.-2.5-1-3-Physical-Diagram-BCC.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/arit.-2.5-1-4-Physical-Diagram-NBK.pdf
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2160.jpg
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/DSC00362.jpg
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2161.jpg
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/2.5.hospital.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/2.5-Papa.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/2.5-garbage.pdf
http://libapp.rmutp.ac.th/lib_question/admin/index_admin2556new.php
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/eva_2.5_karu.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/eva_Mass.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_biz.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_sci.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_eng.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_art.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_ach.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_ach.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/eva_2.5_fas.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_home.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/eva_2.5_home.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/Bantook-ask-for-SAR-2.5.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/Picture-2014-02-20-10_20_48.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/2.5.pdf
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93-2/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-ups-%e0%b8%93-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-21-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2556-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.5-7-5  ติดตั้งตวักระจายสญัญาณไร้สาย ชั้น 5 กลุ่มวชิาการ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
สวท.2.5-7-6   ติดตั้งระบบ 10 Gigabit Ethernet ณ ศูนยชุ์มพรเขตฯ 
สวท.2.5-7-7  ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี 
สวท.2.5-7-8   ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
สวท.2.5-7-9   ซ่อมบ ารุงสายFiber Optic ศูนยโ์ชติเวช 
สวท.2.5-7-10  ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวศิวกรรมโยธา ศูนยพ์ระนครเหนือ 
สวท.2.5-7-11  ยา้ยอุปกรณ์เกจเวย ์(core switch) 
สวท.2.5-7-12  ติดตั้ง Switch ท่ีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
สวท.2.5-7-13  ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

จุดแข็ง 
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละมีความขยนัหมัน่เพียรพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถเขา้ถึงไดทุ้กพ้ืนท่ี ทุกเวลา ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมจ านวนบุคลากรในการดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
เพ่ิมจ านวนบุคลากรในการดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีดา้นวิชาการฯ 
- ส านกัวิทยบริการฯ 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ปี 2557 

แผนพฒันา 
พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหมี้ประสิทธิภาพทุกพ้ืนท่ี 
ครอบคลุมทุกหอ้งเรียน 

ปี 2557 

             ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตัร  จารุวาระกูล  
     (รองอธิการบดด้ีานเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพ)  โทร 0-2280-1332 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตัร  จารุวาระกูล    
    (ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ)โทร  0-2682-5238 

   :  นายมนตรี  รัตนวจิติร    
    (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนโทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 

http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-5-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2556-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-26-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2556-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%84/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1-4/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-10-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2556-%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5/
http://nms.rmutp.ac.th/ctw-core-switch/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-24-%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-switch/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%81/
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.6 :   ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน   (สกอ. 2.6)  (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2) 
                  

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

7 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
   1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร  โดย   
   -  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนโดยก าหนด
ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในทุกหลกัสูตร ใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัท ารายวชิา การแบ่งหน่วยการเรียน
และแผนการเรียน ใน มคอ.3 / โครงการสอน / แผนการสอน  รูปแบบการสอน ระบุวิธีการสอนด าเนินการสอน จดัท าบนัทึก
หลงัการสอน สรุปผลการสอนรายวชิา มีการน าผลการสอนไปพฒันา /ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใน มคอ.5 (สสท.2.6 – 
1 – 01) 

- มีคู่มือการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีก าหนดในประมวลรายวิชา (Course Syllabus)    
มีความยดืหยุน่และหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและ
วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์   
การมีทกัษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  ผูส้อนมีบทบาทในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบติัจริง 
ช้ีแนะแหล่งขอ้มูลจดัการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรู้ในทุก
รายวชิา  ให้คณะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทั้ งในท่ีตั้ งและนอกท่ีตั้ง (สสท.2.6 – 1 – 02) 
  - มีแบบฟอร์มส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียน ลงในเว ็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อให้ผูส้อนน าไปบูรณาการพฒันาวิธีสอนและการประเมินผลให้มีความสอดคลอ้ง  เหมาะสมกับผูเ้ รียน
เฉพาะรายบุคคล (สสท. 2.6 – 1- 03) 

  - มีโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2556  อาทิ โครงการ
พฒันาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั (สสท. 2.6– 1 - 04) 

 

  2. ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

          โดย   อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาจัดท าประมวลรายวิชาหรือแนวการบรรยาย (Couse Outline)  ก่อนท่ี
จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีรายละเอียดต่างๆ ของรายวิชาไม่น้อยกว่าทีก าหนดใน มคอ.3  ซ่ึงประกอบไป
ด้วยจุดมุ่งหมาย ลกัษณะการด าเนินงาน และในแต่ละคาบเรียนมีการระบุเน้ือหาเอกสาร ต าราท่ีใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้ งมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการทดสอบย่อยสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(สสท. 2.6 – 2 - 01)   
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  3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งใน
และนอกหอ้งเรียนหรือจากการท าวจิยั 
                    โดย มีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตนเอง มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถศึกษาและคน้ควา้ด้วยตนเอง
นอกห้องเรียนผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ (สสท. 2.6 – 3 - 01) 
 

  4. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 

         โดย มีการเชิญผูมี้ประสบการณ์ทางด้านวิชาการเขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการเรียนการสอน อาทิ  เชิญ
เป็นอาจารยส์อนพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงวิชาการ  (สสท .2.6 – 4 - 01) 

 

  5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวจิยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
         โดย  มีการประเมินผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  เพื่อให้คณาจารย์

พฒันาศักยภาพการสอนของตนเอง และด าเนินการแจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารยท์ุกท่านรับทราบทุกภาค
การศึกษา เพื่อน าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน  อาทิ การท าวิจ ัยในชั้น
เรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และมีการน าผลท่ีได้การวิจัยมาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.5  ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ของอาจารยส์าขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
รายวิชาเบเกอร่ี, รายวิชาหลกัการประกอบอาหารและโภชนาการ,  รายวิชาอาหารไทยและขนมไทย 2 (สสท. 2.6 – 5 – 
01) 

 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวชิา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวชิาตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

        โดย  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา แต่มีบางรายวิชาท่ีได้รับผลการประเมินต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

  7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิา
ตามผลการประเมินรายวชิา 

        โดย  คณะต่าง ๆ มีการประเมินรายวิชา และไดน้ าผลการประเมินมาพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอนซ่ึงมีผลการประเมินระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (สสท.2.6-2-01) และรายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
มคอ.5  (สสท.2.6-7-01) โดยเอกสารจดัเก็บในรูปแบบไฟล ์CD แต่ละคณะ 
  

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 1 ขอ้ 1 4 ขอ้ 3 5 ขอ้ 3 
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รายการหลักฐาน   

รหัสหลักฐาน รายการ 

สสท.2.6-1-01 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

สสท.2.6-1-02 คู่มือการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

สสท.2.6-1-03 แบบส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

สสท.2.6-1-04 รายงานผลการประเมินโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

สสท.2.6-2-01 สรุปมีรายละเอียดของรายวชิาและประสบการณ์ภาคสนาม 

สสท.2.6-3-01 สรุปรายวชิาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบติัทั้งในและนอก
หอ้งเรียนและการวจิยั 

สสท.2.6-4-01 สรุปการใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวชิาการหรือวชิาชีพเขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการเรียนการสอน 

สสท.2.6-5-01 สรุปการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจาการวจิยัหรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันา 
การเรียนการสอน 

 

จุดแข็ง 
- มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย ์เร่ือง โครงการพฒันาการจดัการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
......................................  
 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

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

แผนพฒันา 
.....................................  

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

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี      รัตนวจิติร   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน)
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ตวับ่งช้ีที ่2.7 :   ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ (สกอ. 2.7) (ก.พ.ร.56  4.2, ก.พ.ร.
57  3.2) 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
 1. มีการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งนอ้ยส าหรับทุกหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร 
 มหาวิทยาลยัมีการส ารวจคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิต โดยใชผ้ลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการ โดยผูใ้ชบ้ัณฑิตมี
ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการขาดทักษะด้านภาษาองักฤษ (สสท.2.7 -1-01)  
 2. มีการน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัไดน้ าความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร รวมทั้งปรับปรุงพฒันาการ
เรียนการสอนเพ่ือใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตใหม้ากท่ีสุด โดยมีการพฒันาภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าโครงการ English camp มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการจ านวน 80 คน ผลการด าเนินการนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึนและมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ มีโอกาสรับทุนไปต่างประเทศ 
รู้จกัการน าเสนอและการเป็นผูน้ า และรู้จกัท่ีจะใชชี้วติร่วมกนัภายนอกหอ้งเรียน  (สสท.2.7-2-01)  

 3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะของบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิตเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง  
ดงัน้ี 
 - ดา้นบุคลากร มีการจดัอบรมเพ่ิมพนูความรู้ โดยมหาวทิยาลยัไดจ้ดัโครงการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรดา้น
ภาษาต่างประเทศระดบัส่ือสารสากล มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 322 คน ผลการด าเนินงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะสามารถใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารได ้และมหาวทิยาลยัจะใหบุ้คลากรทุกคนสอบ TOEIC เพื่อประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
โดยคาดวา่ผูเ้ขา้สอบร้อยละ 65 จะไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 550 ตามเกณฑ ์AEC (สสท.2.7-3-01) 
 - ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา (e – learning) จ านวน 20 รายวชิา (สสท.2.7-3-02) 
    คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม   2 วชิา 
    คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  1 วชิา 
    คณะบริหารธุรกิจ    4 วชิา 
    คณะวศิวกรรมศาสตร์   4 วชิา 
   คณะศิลปศาสตร์    3 วชิา 
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    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  4 วชิา 
   คณะอุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 2 วชิา 
 - ดา้นงบประมาณ มหาวทิยาลยัมีการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สสท.2.7-3-03) 
  4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวชิาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวชิาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาทุกคณะเขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทางวชิาการระหวา่ง
สถาบนัหรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลยัจดันิทรรศการนวตักรรมและเทคโนโลยขีองนกัศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หวัขอ้ “เมลด็พนัธ์ุนวตักรรมและเทคโนโลยจีากแนวคิดคนรุ่นใหม่” เม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2557 ณ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวลิด ์โดยมีคณะท่ีเขา้ร่วมโครงการ 7 คณะ และเสนอผลงานของนกัศึกษา จ านวน  
66 คน โดยแยกเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   4 คน 
  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  5 คน 
  คณะบริหารธุรกิจ    3 คน 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  4 คน 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์   12 คน 
  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 21 คน 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 17 คน 
ผลการด าเนินงาน - นกัศึกษามีโอกาสน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 
  - ก่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งดา้นคุณภาพวชิาการ ผลงาน ตวับุคคล และเป็นการสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่
มหาวทิยาลยั 
  - เป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
  - เพื่อสร้างบรรยากาศการวจิยัและการเรียนรู้ 
  - ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาหน่วยงาน สงัคม และ
ประเทศชาติ (สสท.2.7-4-01)  
มีแนวทางการส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวชิาการ (สสท.2.7-4-02) มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทางวชิาการทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั (สสท.2.7-4-03) หน่วยงานท่ีจดัการเรียนการสอน
ส่งนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานทางวชิาการ (สสท.2.7-4-04)  
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดยสถาบนั 
 มหาวทิยาลยั โดยกองพฒันานกัศึกษา มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา จ านวน 3 
โครงการ ในแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี (สสท.2.7-5-01) 
  - โครงการเพชรราชมงคล เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 
   1. นกัศึกษาไดรั้บการเสริมสร้างคุณลกัษณะพึงประสงคเ์พื่อการพฒันาเป็นบณัฑิตอุดมคติไทยในอนาคต 
   2. นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาใหท้กัษะการใชชี้วติ มีการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ รู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
   3. นกัศึกษาเห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทย 
  - โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 
   1. นกัศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเอดส์และสารเสพติดแก่
เพื่อนนกัศึกษา 
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   2. นกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงการมีภาระและหนา้ท่ีต่อสงัคมในการร่วมกนัป้องกนัปัญหาโรคเอดส์และสาร
เสพติด 
  - โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 
   1. นกัศึกษามีศกัยภาพความเป็นผูน้ าและมีคุณลกัษณะของบณัฑิตพึงประสงคเ์ป็นท่ีตอ้งการของสงัคม 
   2. นกัศึกษาน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง 
   3. นกัศึกษาสามารถช่วยกนัแกปั้ญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัเพ่ือนนกัศึกษาและปัญหาสงัคมส่วนรวม
  (สสท.2.7-5-02) 
  และหน่วยงานท่ีจดัการเรียนการสอนมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใหแ้ก่นกัศึกษา เช่น  
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่จดัโครงการอบรมและสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์จดัโครงการปลูกจิตส านึกนกัศึกษา 
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบาย 3 D (สสท.2.7-5-03) 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 2 ขอ้ 2 4 ขอ้ 4 5 ขอ้ 5 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.7-1-01 ผลส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยส านกังาน ก.พ.ร. และส านกังานสถิติแห่งชาติ 
สสท.2.7-1-02 ระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 
สสท.2.7-2-01 รายช่ือหลกัสูตรใหม่ท่ีเปิดสอน ปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 
สสท.2.7-3-01 ส่ือการเรียนการสอนหลกัสูตรการใชโ้ปรแกรม Rosetta Stone  
สสท.2.7-3-02 ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) อยูบ่นเวบ็ไซตส์ านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

http://lms.rmutp.ac.th 
สสท.2.7-3-03 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
สสท.2.7-4-01 แนวทางการส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวชิาการ 
สสท.2.7-4-02 ประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา www.ird.rmutp.ac.th 
สสท.2.7-4-03 วารสารนิทรรศการนวตักรรมและเทคโนโลยขีองนกัศึกษา 
สสท.2.7-5-01 แผนการปฏิบติัราชการประจ าปี กองพฒันานกัศึกษา 
สสท.2.7-5-02 โครงการของกองพฒันานกัศึกษาจดัด าเนินการ 3 โครงการ 
สสท.2.7-5-03 โครงการของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ และโครงการของคณะเทคโนโลยคีหกรรม

ศาสตร์ 
จุดแข็ง 
 1. มหาวิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการจดัโครงการกิจกรรมพฒันานักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ต่อเน่ืองทุกปี 
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 2. มหาวิทยาลยัมีการติดต่อประสานงานและมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการเพ่ือ
เป็นการร่วมพฒันาบณัฑิต 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. มหาวิทยาลยัควรท าการส ารวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานตามคุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ก่อนการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในรอบต่อไป 
 2. มหาวิทยาลยัควรส่งเสริมให้นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลยัควรมีการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิตท่ี
เป็นระบบโดยการใชง้านวิจยัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษให้กบันักศึกษาทุกปี 

 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
-กองพฒันานกัศึกษา 

 
 

แผนพฒันา 
 
 

 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ   สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

   นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                
(ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.8  ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทีจ่ดัให้กบันกัศึกษา (สกอ. 2.8) (ก.พ.ร.56 4.2 , ก.พ.ร.
57 3.2)                            
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

5 ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน)  
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

           โดยมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม และ
จริยธรรมของนกัศึกษา ประกาศ ณ วนัท่ี  27  สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา เสริมสร้างให้
นกัศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 6 ประการ ดงัน้ี  

1. มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
2. มีวนิยัในตนเอง และเคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และสังคม  
3. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เสียสละ และมีจิตสาธารณะ ประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
4. มีความซ่ือสัตย ์สุจริตและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  
5. มีความกตญัญูกตเวที  
6. มีความสามคัคีในหมู่คณะ  

 (กศว.2.8-1-01 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม และจริยธรรมของ
นกัศึกษา) 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร 

คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 
 โดยมหาวิทยาลยัได้น าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เร่ือง ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม และ
จริยธรรมของนกัศึกษา เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั www.rmutp.ac.th (กศว. 2.8-2-01 ภาพหน้าจอการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th)  และได้จัดส่งส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       ทางระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงั 9 คณะ เพื่อให้คณะเผยแพร่ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบอย่างทัว่ถึง (กศว. 2.8-2-02  
ภาพหนา้จอการส่งประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทางระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์) 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนดในขอ้ 1 โดยระบุ  ตวับ่งช้ี 

และเป้าหมายวดัความส าเร็จ 
 โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา  

เสริมสร้างใหน้กัศึกษามีคุณลกัษะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
 3.1 โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความจงรักภักดต่ีอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้แก่ 
 -  โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี (กศว. 2.8-3-01 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคล

เฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี) 
 -  โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา (กศว. 2.8-3-02 รายงานโครงการ 5 ธันวามหามงคลเฉลิม
พระชนม ์86 พรรษามหาราชา) 

 3.2 โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยในตนเอง และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลยัและสังคม  ดงันี้        

http://www.rmutp.ac.th/2013/08/
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           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

 -  คู่มือนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556  โดยกองพฒันานกัศึกษา  จดัพิมพเ์ผยแพร่ใหก้บันกัศึกษาไดท้ราบในระเบียบขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั  และการปฏิบติัตนในมหาวทิยาลยั  (กศว. 2.8-3-03 คู่มือนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556) 

 -  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  (กศว. 2.8 -3-04  รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556) 

 3.3 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ และมีจิตสาธารณะ ประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม  ดงันี้ 

-  โครงการปลูกจิตส านึกของนักศึกษา เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจ าปีการศึกษา 2556  โดย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (กศว. 2.8 -3-05  รายงายงานโครงการปลูกจิตส านึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความ
รับผดิชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจ าปีการศึกษา 2556) 

 -  โครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30  (กศว. 2.8-3-06 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30) 

 -  โครงการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41  (กศว. 2.8-3-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวิทยาลยั
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41) 

-  โครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ืออนุรักษฝ่ั์งทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ฯ  (กศว. 2.8-3-08 รายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ืออนุรักษฝ่ั์งทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ) 

-  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูน้  านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  (กศว.2.8-3-09 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูน้  านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)  

  3.4 โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความซ่ือสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดงันี้ 
-  โครงการปลูกจิตส านึกของนักศึกษา เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจ าปีการศึกษา 2556  โดย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (กศว. 2.8 -3-10  รายงายงานโครงการปลูกจิตส านึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความ
รับผดิชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจ าปีการศึกษา 2556) 

-  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูน้  านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  (กศว. 2.8-3-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูน้  านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) 
 3.5 โครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกตัญญูกตเวที ดงันี้ 

 -  โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี (กศว. 2.8 -3-12 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคล
เฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี) 
 -  โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา (กศว. 2.8-3-13 รายงานโครงการ 5 ธันวามหามงคลเฉลิม
พระชนม ์86 พรรษามหาราชา) 

 3.6 โครงการ/กจิกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แก่ 
 -  โครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 (กศว. 2.8-3-14 รายงานผลการด าเนินงาน

โครงการกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30) 
 -  โครงการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41  (กศว. 2.8-3-15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41)  

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ท่ีก าหนดในขอ้ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประเมินผลโครงการที่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตวับ่งช้ีและ
เป้าหมาย ท่ีก าหนดในขอ้ 3 จ  านวน 8 โครงการ ซ่ึงได้รับผลการประเมินในภาพรวมท่ีบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 92.30   (กศว. 2.8-4-01 
ตารางการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-30.pdf
http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-30.pdf
http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-41.pdf
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http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-30.pdf
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5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองคก์รระดบัชาติ 

โดย ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร  มีนักศึกษาท่ีได้รับรางวลัดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ดังน้ี 
 นายปิยะพงษ์  ฉิมธง  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นอาสาสมคัรดีเด่น
แห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยเขา้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นางปวีนา หงส์สกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 (กศว. 2.8-5-01 ข่าวมทร.พระนคร ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 204 (จ) วนัท่ี 21-27 ต.ค. 2556 
ปล้ืมนกัศึกษา มทร. พระนคร รับรางวลัอาสาสมคัรดีเด่นแห่งชาติ) 
 นายเอกลกัษณ์ แถนสีแสง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวชิาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พ
ระนคร เขา้รับรางวลัยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ เม่ือวนัท่ี       22 
พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมพระชินวงศส์ภา วดัพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ  (กศว. 2.8-5-02  ภาพการเขา้รับจากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาก http://hec.rmutp.ac.th/) 
 นางสาวณัฐวรรณ  จนัทร์พ่วง  นายอคัรพงษ ์ ฉตัรเบญญรงค ์ และนางสาววชิรา  แซ่ลิ้ม  นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทองแดง ในโครงการประกวดส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่     “DNA แห่งความดี” จาก
เครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทย  ร่วมกับมหาวิทยาลยันอร์ท  กรุงเทพ  นอกจากนั้นยงัไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศ ประเภท Storyboard หวัขอ้ “เชิดชูบุคคลตวัอย่างแห่งการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม  ในการครองตน” จากมหาวิทยาลยั
แม่โจ ้(กศว. 2.8-5-03 ภาพข่าวนกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  ไดรั้บรางวลัประกวดส่ือการ์ตูนแอนิ
เมชัน่“DNA แห่งความดี”) (กศว. 2.8-5-04  ประกาศนียบ์ตัรรางวลัชนะเลิศเหรียญทองแดง ในโครงการประกวดส่ือการ์ตูนแอนิเมชั่น
“DNA แห่งความดี” และประกาศนียบ์ตัรรางวลัชนะเลิศ ประเภท Storyboard หัวขอ้ “เชิดชูบุคคลตวัอย่างแห่งการเป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรม  ในการครองตน”) 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 3 3 5 5 5 5 

รายการหลักฐาน :  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. 2.8-1-01 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  เร่ือง  ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม และจริยธรรมของนกัศึกษา 
กศว. 2.8-2-01 การประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th 
กศว. 2.8-2-02   การส่งประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
กศว. 2.8-3-01 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี 
กศว. 2.8-3-02 รายงานโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษามหาราชา 
กศว. 2.8.-3-03 คู่มือนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556 
กศว. 2.8.-3-04 รายงานโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
กศว. 2.8-3-05   รายงายงานโครงการปลูกจิตส านึกของนกัศึกษา เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบาย 3 D ประจ าปีการศึกษา 

2556 
กศว. 2.8.-3-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 
กศว. 2.8.-3-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 
กศว. 2.8.-3-08 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ืออนุรักษฝ่ั์งทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-30.pdf
http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-41.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว. 2.8-3-09 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูน้  านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
กศว. 2.8-3-10   รายงายงานโครงการปลูกจิตส านึกของนกัศึกษา เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบาย 3 D ประจ าปีการศึกษา 

2556 
กศว. 2.8-3-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูน้  านกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
กศว. 2.8-3-12 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี 
กศว. 2.8-3-13 รายงานโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษามหาราชา 
กศว. 2.8-3-14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 
กศว. 2.8-3-15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 
กศว. 2.8-4-01 ตารางการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กศว. 2.8-5-01 ข่าวมทร.พระนคร ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 204 (จ) วนัท่ี 21-27 ต.ค. 2556 ปล้ืมนกัศึกษา มทร. พระนคร รับรางวลัอาสาสมคัรดีเด่น

แห่งชาติ 
กศว. 2.8-5-02   ภาพการเขา้รับจากพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาก http://hec.rmutp.ac.th/ 
กศว. 2.8-5-03 ภาพข่าวนกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ไดรั้บรางวลัประกวดส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่

“DNA แห่งความดี” 
กศว. 2.8-5-04   ประกาศนียบ์ตัรรางวลัชนะเลิศเหรียญทองแดง ในโครงการประกวดส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่“DNA แห่งความดี” และประกาศ

นียบ์ตัรรางวลัชนะเลิศ ประเภท Storyboard หวัขอ้ “เชิดชูบุคคลตวัอยา่งแห่งการเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม  ในการครอง
ตน” 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารทุกระดบั ให้ความส าคัญเก่ียวกับการส่งเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
2. มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจน และมีกิจกรรมหรือโครงการรองรับ 
3. มีโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. น านโยบายสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
2. เน้นบุคลากรทุกฝ่ายให้ความส าคญัในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม  
3. ส่งเสริมและยกย่องบุคลากรและนักศึกษาท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1 .  ส่ง เสริ มการจ ัดกิจกรรมรวมทุกคณะทั้งภาย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 
- กองศิลปวฒันธรรม 
- กองพฒันานกัศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 2557 

แผนพัฒนา 
1. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่าย และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ยกย่องบุคลากรและนักศึกษาท่ีประพฤติตนเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
ตลอดปีการศึกษา 2557 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ    สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
  (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-6059 ต่อ 6239 
     (ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม) 

นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                
(ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-30.pdf
http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-41.pdf
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ตวับ่งช้ีที ่2.9  บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  (สมศ. 1) (ก.พ.ร.56 4.2 , ก.พ.ร.57 3.2) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ  : 
 

 
จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยู่แลว้ ผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษา ผูอุ้ปสมบท  และผูท่ี้เกณฑท์หาร (หกัออกทั้งตวัตั้งและตวัหาร)  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มผีลการด าเนินงาน ดงันี ้

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 
4 เดือน 

(1 มิย.56-30 กย.56) 
8 เดือน 

(1 มิย. 56-31 มค.57) 
12 เดือน 

(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ท่ีจดัเก็บขอ้มูล ส าหรับ 
สมศ1) 

na 2,762 2,762 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ือง
การมีงานท า  

na 2,188 2,192 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหลงัส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ) 

na 
1,652 1,656 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ na 140 140 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อน
เขา้ศึกษา 

na 
56 56 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมี
รายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ 

na 
14 14 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา 

 
na 

55 55 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีอุปสมบท na 24 24 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร na 49 49 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

na 90.05 90.07 
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ผลการด าเนินงาน  
1. จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน  ...2,762..  คน 

 2. จ านวนบณัฑิตผูต้อบแบบส ารวจ จ านวน  ..2,192.. คน หากไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษาหรือ           
มีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ ผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา ผูอุ้ปสมบท  และผูท่ี้เกณฑท์หาร                        
จะเท่ากบั ..1,994.. คน (ตวัหาร) 
 3.  จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน  ..1,796.. คน  (ตวัตั้ง) 
  4.  จ านวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ จ านวน  .. 55..   คน อุปสมบท จ านวน  .. 24..   คน และเกณฑท์หาร จ านวน  ..49. คน  

5. จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระก่อนเขา้ศึกษาและมีกิจการเป็นของตนเอง   จ านวน  .. 70.. คน   
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
80 na - 90.05 4.50 90.07 4.50 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ. 2.9-1-01 โครงการติดตามภาวะการมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษา 
กพศ. 2.9-1-02 รายงานการประชุมเร่ืองการส ารวจภาวะการมีงานท าของบณัฑิตและความพึงพอใจของผูจ้า้งงานฯ 
กพศ. 2.9-1-03 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามภาวะการมีงานท าของบณัฑิตและความพึงพอใจของผูจ้า้งงานฯ 
กพศ. 2.9-1-04 ตารางสรุปจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 (บณัฑิตปีการศึกษา 2555) 
กพศ. 2.9-1-05 ตารางสรุปรายงานผลภาวะการมีงานท าของบณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 ท่ีเวบ็ไซต ์ http://www.job.rmutp.ac.th 
 

จุดแข็ง 
1.  มีการติดตามผลการมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
2.  มีคณะท างานจดัท าแผนด าเนินงาน สรุปวเิคราะห์และรายงานผล 
3.  มีการติดตามก ากบัดูแลผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.job.rmutp.ac.th/
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย
เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัในการตอบแบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง 

- คณะกรรมการบริหารคณะ  (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
-ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

  โครงการติดตามผลการมีงาน
ท าของบัณฑิตประจ าปี งปม. 
2557               
          

แผนพฒันา 
...................................................................................... 

ภายใน  30  ก.ย.  57 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี    :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ   สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
     :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                       

(ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา)       
    นายมนตรี      รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 

     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (สมศ.2) (ก.พ.ร.56 4.2, 
ก.พ.ร.57 3.2) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ  : 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 

 
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ  ขอ้มูลจากการส ารวจตอ้งมีความเป็นตวัแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครอบคลุมทุก
คณะ อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั 

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ทั้งหมด (ท่ีจดัเก็บขอ้มูลส าหรับ สมศ.2  16.2) na 1,708 1,712 
จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF na 1,191 1,191 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.
ตรี ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ 5) 

na 4.27 4.27 

จ านวนผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 
ระดบั ป.ตรี 

na 1,191 1,191 

ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบั     ป.ตรี 

na 69.57 69.57 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท ทั้งหมด (ท่ีจดัเก็บขอ้มูลส าหรับ สมศ. 16.2) na 51 51 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท ท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF na 26 26 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบั ป.
โท ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ 5) 

na 4.46 4.46 

จ านวนผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 
ระดบั ป.โท 

na 26 26 

ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบั   ป.โท 

na 50.98 50.98 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ 5)  

na 4.28 4.28 
 

ผลการด าเนินงาน  
โดยกองพฒันานกัศึกษาไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ท่ีเวบ็ไซตh์ttp://www.job.rmutp.ac.th ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งหมด ..1,217..คนพบวา่ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานมีความพึงพอใจ

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=602
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=602
http://www.job.rmutp.ac.th/


ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-55      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ต่อคุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ค่าเฉล่ีย ..4.28...  คิดเป็นร้อยละ ..85.60.... 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต   ป.ตรี       5,090.13        =    4.27 
                            1,191 
           ป.โท      115.96           =    4.46 
                                                             26 
 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต               5,206.08         =   4.28 
                        1,217               

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 na - 4.28 4.28  4.28   4.28 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ. 2.10-1-01 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี

เวบ็ไซต ์http://www.job.rmutp.ac.th 
จุดแข็ง 

นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในระดบัมาก.........………….. 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

………………………………… 

- คณะกรรมการบริหารคณะ  (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

…………………………… 

แผนพฒันา 
    ………………………………… 

……………………………… 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ   สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
   :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางประดษิฐา     นาครักษา   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050  

   (ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
       นายมนตรี      รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
       (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
 
 

http://www.job.rmutp.ac.th/
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ตวับ่งช้ีที ่ 2.11  : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.
57 3.2)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ  : 

 

 
ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท X 100 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 

หมายเหตุ  นบัตามปีท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ท่านั้น  
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 ก าหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
0.50 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (proceeding) ท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI หรือวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีไดรั้บการยอมรับใน
สาขา 

1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา หรือในระดบัสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั 
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

* องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศหมายถึงนบัรวม

ประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงในต่างประเทศ 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-57      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม
อาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท ทั้งหมด - - 55 
จ านวนรวมบทความวิจยัท่ีตีพิมพ ์ - - 32 
- มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง (ค่าน ้าหนกั 
0.25) 

- - 17 

- มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ (proceeding) ท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา (ค่าน ้าหนกั 
0.50) 

- - 8 

- มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดบัชาติท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI หรือวารสารวิชาการ
ระดบัชาติท่ีไดรั้บการยอมรับในสาขา (ค่าน ้าหนกั 0.75) 

- - 7 

- มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดบัสากล เช่น ISI หรือ Scopus (ค่า
น ้าหนกั 1.00) 

- - - 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ - - - 
- งานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบันหรือ
จงัหวดั (ค่าน ้าหนกั 0.125) 

- - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บเผยแพร่ในระดบัชาติ  (ค่าน ้ าหนัก 
0.25) 

- - - 

- งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ (ค่าน ้าหนกั 0.50) 

- - - 

- งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน (ค่า
น ้าหนกั 0.75) 

- - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ(ค่า
น ้าหนกั 1.00) 

- - - 
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  จ านวน 

55  คน โดยส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน  6  คน หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต จ านวน 3 คน 
หลกัสูตรคหกรรมศาตรมหาบัณฑิต จ านวน 23  คน หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน  19  คน และหลกัสูตร 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  จ านวน  4  คน ดงัน้ี 

1. ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต จ านวน 6  คน โดยมีนกัศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน  6  คน  และมีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา  2556   จ านวน 3  เร่ือง   ผลรวมค่าน ้ าหนักของ
ผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ เท่ากบั 1.50  (สสท.2.11-1-01) 

2. ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  จ านวน 3 คน  โดยมีนกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ  
จ านวน  3 คน  และมีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 เร่ือง   ผลรวมค่าน ้าหนักของ
ผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ เท่ากบั  0.50  (สสท.2.11-2-01) 

3. ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  จ านวน 23  คน  โดยมีนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  
จ านวน 17  คน และนกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ  จ านวน  6  คน มีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา 
2556 จ านวน 7 เร่ือง ผลรวมค่าน ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่  เท่ากบั 5.25  (สสท.2.11-3-01)  

4. ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน 19  คน คน  โดยมีนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์  
จ านวน  4  คน และนกัศึกษาท าการศึกษาคน้ควา้อิสระ  จ านวน 15  คน มีผลงานไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา 
2556  จ านวน 15  เร่ือง ผลรวมค่าน ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่  เท่ากบั 3.75  (สสท.2.11-4-01)  

5. ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  จ านวน 4   คน โดยมีนักศึกษาท าการศึกษา
คน้ควา้อิสระ  จ านวน 4  คน  และมีผลงานไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ในปีการศึกษา  2556  จ านวน 5 เร่ือง  ผลรวมถ่วง
น ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ เท่ากบั 2.50  (สสท.2.11-5-01)  
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
0.1 N/A N/A N/A N/A 24.55 4.91 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.11-1-01 รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2556 และผลงานท่ี

ไดรั้บการตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2556 
สสท.2.11-2-01 รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2556และผลงานท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2556 
สสท.2.11-3-01 รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2556 

และผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2556 
สสท.2.11-4-01 รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2556 

และผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2556 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.2.11-5-01 รายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2556 

และผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2556 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีการสนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2. มหาวิทยาลยัมีการพฒันาผลงานวิจยัให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดบัชาติ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพื่อกระตุน้ให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน  

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีเลือกการศึกษาคน้ควา้อิสระท าการเผยแพร่บทความวิจยัในการประชุมวิชาการหรือ
วารสารวิชาการ 

3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยระดบันานาชาติ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. มีแนวทางส่งเสริมและกระตุน้ให้นักศึกษาตีพิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารท่ีมีคุณภาพสูง 

2. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศผลงานเผยแพร่ทางวิชาการนักศึกษาระดบัปริญญาโท 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมการประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัฯ 
- ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
- สถาบนัวจิยัฯ 

 
 2558-2559 

แผนพฒันา 
1. โครงการอบรมการเขียนบทความวชิาการและบทความวจิยั
เพ่ือเผยแพร่ระดบันานาชาติ 
2. จดัอบรมการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ใหก้บั
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 
2558-2559 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี  รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
   (ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.12  :   การพฒันาคณาจารย์  (สมศ.14) (ก.พ.ร.56 4.2, ก.พ.ร.57 3.2)                                               
  

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
 

สูตรการค านวณ :  
 

 ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของอาจารยป์ระจ า 
 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การพจิารณา 
 ก าหนดค่าน ้ าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมปฏิบติังานจริงและลาศึกษา na 585 600.50 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาตรีทั้งหมด na 51 51.50 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาตรี และไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ (ค่าน ้ าหนกั 0)  

na 
(40 คน x 0 = 0) 

40 
(40.50 คน x 0 = 0) 

40.50 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (ค่าน ้ าหนกั 1)  

na 
(10 คน x 1 = 10) 

10 
(10 คน x 1 = 10) 

10 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง รศ. (ค่าน ้ าหนกั 3)  

na 
(1 คน x 3 = 3) 

1 
(1 คน x 3 = 3) 

1 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ศ. (ค่าน ้ าหนกั 6)  

na 0 0 

* หมายเหตุ  ไม่นบัรวมอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุต ่ากว่าปริญญาตรี และไม่มีต  าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ราย (คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟชัน่) 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาโททั้งหมด na 455.50 465.50 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาโท และไม่มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ (ค่าน ้ าหนกั 2)   

na 
(329.50 คน x 2 =659) 

329.50 
(336.50 คน x 2 = 673) 

336.50 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (ค่าน ้ าหนกั 3)   

na 
(119 คน x 3 = 357) 

119 
(122 คน x 3 = 366) 

122 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง รศ. (ค่าน ้ าหนกั 5)   

na 
(7 คน x 5 = 35) 

7  
(7 คน x 5 = 35) 

7  

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ศ. (ค่าน ้ าหนกั 8)   

na 0 0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาเอก na 78.50 83.50 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาเอก และไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ (ค่าน ้ าหนกั 5)   

na 
(53.50 คน x 5 = 267.50) 

53.50 
(56.50 คน x 5 = 282.50) 

56.50 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง 
ผศ. (ค่าน ้ าหนกั 6)   

na 
(22 คน x 6 = 132) 

22 
(24 คน x 6 = 144) 

24 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง 
รศ. (ค่าน ้ าหนกั 8)   

na 
(2 คน x 8 = 16) 

2 
(2 คน x 8 = 16) 

2 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวฒิุปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง 
ศ. (ค่าน ้ าหนกั 10)   

na 
(1 คน x 10 = 10) 

1 
(1 คน x 10 = 10) 

1 

ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของอาจารยป์ระจ า  
(15 + 1,074 + 452.50  = 1,539.50) na 

(1,489.50 ÷ 585) 

2.55 
(1,539.50 ÷ 600.50) 

2.56 
หมายเหต ุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวชิาการ/วชิาชีพ 
    - คุณวฒิุคณาจารยก์รณีสาขาวชิาการ/วิชาชีพ ใหรั้บรองการเทียบเท่าตามหลกัเกณฑข์อง สกอ. และกรณีสายวชิาชีพ
ใหเ้ทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ์ก.พ. 
 

ผลการด าเนินงาน  
ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของอาจารยป์ระจ าเท่ากบั1,539.50   หารจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดเท่ากบั 600.50  เท่ากบั 

2.56  เม่ือเทียบดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6 เท่ากบั 5 คะแนน ดงันั้นคะแนนจึงเท่ากบั  2.56 x 5 ÷ 6 = 2.13  คะแนน 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต ่ากวา่ 
เป้าหมาย 

เท่ากบั 
เป้าหมาย 

สูงกวา่ 
เป้าหมาย   4 na na 2.55 2.13 2.56 2.13 
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รายการหลักฐาน   

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 2.12-01  แบบสรุปขอ้มูลบุคลากรสายวชิาการ ต าแหน่งอาจารย ์จ าแนกคุณวฒิุ 
กบ. 2.12-02 แบบสรุปขอ้มูลบุคลากรสายวชิาการ ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ าแนกคุณวฒิุ 
กบ. 2.12-03 แบบสรุปขอ้มูลบุคลากรสายวชิาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ าแนกคุณวฒิุ 
กบ. 2.12-04 แบบสรุปขอ้มูลบุคลากรสายวชิาการ ต าแหน่งศาสตราจารย ์จ าแนกคุณวฒิุ 
กบ. 2.12-05 ขอ้มูลสรุปบุคลากรสายวชิาการ จ าแนกหน่วยงาน  
กบ. 2.12-06 บญัชีรายช่ือบุคลากรสายวชิาการคุณวฒิุปริญญาเอก  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  สัดส่วนของบุคลากรต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 
- 

แผนพฒันา 
1. เพ่ิมคุณวฒิุอาจารย ์ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน สกอ. ภายในปี 

2565 โดยการ 
   1.1 ส่งเสริมใหอ้าจารยศึ์กษาต่อ 
   1.2 จดัสรรทุนของมหาวทิยาลยัและหาแหล่งทุน

ภายนอก 
   1.3 สรรหาบุคลากรภายนอกท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
   1.4 รับโอนอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุปริญญาเอก 
2. จดัท าแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2556-

2561 
   3. ประสานแหล่งทุนเพ่ือขอสนบัสนุนแก่อาจารย ์

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2561 
 
ทุกปีงบประมาณ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
1. มีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันา

ผลการสอนและผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งกลุ่มเป็นราย
คณะ และสาขาวชิา 

2. มีการก ากบัติดตามโดยการจดัท าหนงัสือแจง้คณะ 
เพ่ือผลกัดนัและสนบัสนุนใหผู้มี้คุณสมบติัเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ และแจง้ค่าเป้าหมายผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละคณะตามท่ีมหาวทิยาลยัฯ ได้
ก าหนดไว ้

3. จดัประชุมคณบดี รองคณบดีฝ่ายวชิาการ และ
หวัหนา้สาขาวชิาทุกคณะ  เพ่ือช้ีแจง หารือเก่ียวกบัการ
พฒันาต าแหน่งทางวชิาการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 

4. มีประกาศหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทาง
วชิาการแก่พนกังานมหาวทิยาลยั 

5. มีระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินสนบัสนุนส าหรับผูซ่ึ้ง
ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

6. ติดตามความกา้วหนา้ในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ และใหค้ณะตั้งค่าเป้าหมายผูท่ี้จะ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการในแต่ละระดบั 

  
216,550 บาท/ 
25 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556 
 
18 ธนัวาคม 2556 
 
 
 
 
17 มกราคม 2557 
 
 
 
14 กรกฎาคม 2554 
 
25 พฤศจิกายน 2554 
 
17 มกราคม 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจนัทร์   โตเลศิมงคล โทร  0-2282-3842   
     (รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวสมจติต์   มหัธนันท์  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6060 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 

  :  นายมนตรี         รัตนวจิติร   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตวับ่งช้ีที ่2.13  :   ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  (ก.พ.ร.56 5, ก.พ.ร.57 4.1)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต na 85.45 85.48 

 
ผลการด าเนินงาน  

โดยกองพฒันานักศึกษาได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.job.rmutp.ac.th ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานให้ความร่วมมือตอบแบบส ารวจ 1,191 คน พบว่า
ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้ ้างงานมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบณัฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.27 คิดเป็น       
ร้อยละ ..85.48. และสามารถจ าแนกตามคุณสมบติัไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานมีระดบัความพึงพอใจต่อบณัฑิตจ าแนกตามคุณสมบติัดา้นการคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 4.46 

2. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานมีระดบัความพึงพอใจต่อบณัฑิตจ าแนกตามคุณสมบติัดา้นความรู้ ความสามารถทาง
วชิาการตามลกัษณะงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 4.17 

3. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานมีระดบัความพึงพอใจต่อบณัฑิตจ าแนกตามคุณสมบติัดา้นทกัษะทางปัญญา โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.20 

4. ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานมีระดบัความพึงพอใจต่อบณัฑิตจ าแนกตามคุณสมบติัดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  4.45 

5. ผูบ้ังคบับัญชา/ผูจ้ ้างงานมีระดบัความพึงพอใจต่อบัณฑิตจ าแนกตามคุณสมบติัด้านความสามารถดา้นการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

75 na - 85.47 5 85.48 5 

http://www.job.rmutp.ac.th/


ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-65      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ. 2.13-1-01 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร         

ท่ีเวบ็ไซต ์http://www.job.rmutp.ac.th 
 
จุดแข็ง 

  บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมทร.พระนคร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ  และมีทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ สูงท่ีสุด 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. มหาวทิยาลยัมีนโยบายใหน้กัศึกษาทุกคณะทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 

- คณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา
ฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
-ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 โครงการติดตามผลการมีงาน
ท าของบณัฑิตประจ าปี งปม. 
2557              

แผนพฒันา 
จดัอบรมเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา เช่น โครงการก าจดัจุดอ่อนภาษาองักฤษ  
โครงการ English camp 

ภายใน  30  ก.ย.  57 
 
 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                   
(ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 

   นายมนตรี           รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

 
 
 
 
 

http://www.job.rmutp.ac.th/
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ตวับ่งช้ีที ่2.14  :   ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.56 6, ก.พ.ร.57 4.2)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ร้อยละ  65 ร้อยละ  70 ร้อยละ  75 ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา 

na 82.50 82.00 

 

ผลการด าเนินงาน  
 มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ เช่น  

1. การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
2. ความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อน การเตรียมการสอน การรับฟังความคิดเห็นและขอ้วจิารณ์ของผูเ้รียน  
3. ความเพียงพอของส่ือ/อุปกรณ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน  
4. ความพึงพอใจสถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
5. ความพึงพอใจการใหบ้ริการวชิาการ ความเพียงพอของหนงัสือในหอ้งสมุด 
6. ความพึงพอใจการใหบ้ริการทัว่ไป 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

75 na - 82.5 4.5 82.00 4.4 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กพศ.2.14-01 
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร               
ประจ าปีการศึกษา 2556 

กพศ.2.14-02 
แบบส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                        
ประจ าปีการศึกษา 2556 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กพศ.2.14-03 
ส าเนาหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจง้นกัศึกษาตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
ถึงคณะในสงักดั 9 คณะ 

 จุดแข็ง 
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากคณะในสงักดั 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1.ควรปลูกส านึกให้นักศึกษาตรงต่อเวลา และรู้จกัหน้าท่ีของตนเอง 
  2.ควรปลูกจิตส านึกให้นักศึกษารักษาสิทธิประโยชน์อนัชอบธรรมของตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจดัอบรมการสร้างจิตส านึกให้นกัศึกษารู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง และการตรงต่อเวลาในการนดัหมายต่าง ๆ พร้อม
ทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
ควรจดัแบบสอบถามต่างๆ ใหน้กัศึกษาเขา้ไปตอบแบบส ารวจ
ในเวบ็ไชดข์องมหาวทิยาลยัในหนา้เดียวกนั เพ่ือไม่ให้
นกัศึกษาเกิดความสบัสน และเพ่ือความสะดวกในการกรอก
แบบสอบถาม 

- คณะกรรมการบริหารคณะ  (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา
ฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
-ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

         ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
ควรจดัอบรมการสร้างจิตส านึกใหน้กัศึกษาทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6002 
       (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
       :  รองศาสตราจารย์สุภัทรา     โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
       (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางประดษิฐา     นาครักษา  โทร   0-2282-9009  ต่อ  6050     
                                       (ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 

 :  นายมนตรี           รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
       (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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องค์ประกอบที ่ 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
 

ตวับ่งช้ีที ่3.1 :   ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร (สกอ. 3.1) (ก.พ.ร.56 4.3, ก.พ.ร.57 3.3)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ                                                                                                                
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

7 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 
  1. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา โดยมหาวิทยาลยั จดับริการการ
ใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วติแก่นกัศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการให้ค  าปรึกษาทางดา้น
วชิาการและแนะแนวการศึกษา ระดบัมหาวทิยาลยั (กพศ.3.1-1-01)  โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและประชาสัมพนัธ์          
เป็นประธาน คณบดีคณะต่างๆ เป็นรองประธาน เพ่ือก ากบัดูแลการให้ค  าปรึกษาในระดบัคณะ คณะในสังกดัแต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษาประจ าสาขาวชิา เพ่ือเขา้ถึงนกัศึกษาไดง่้าย และไดจ้ดัท าแบบบนัทึกการให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษารายบุคคล (กพศ.3.1-
1-02) เพ่ือใชใ้นการให้ค  าปรึกษานกัศึกษาในระดบัคณะ ในบางกรณีอาจเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน มหาวิทยาลยั คณะอาจตอ้งให้
เจา้หนา้ท่ี/อาจารย/์แพทย ์ดา้นจิตวทิยามาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยตรง 

  2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา โดย มหาวิทยาลยัและคณะ ไดจ้ดับริการขอ้มูล
ข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ให้กบันกัศึกษา เช่น การประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงาน, ข่าวสารดา้นกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา, 
การขอผอ่นผนัทหาร, การลงทะเบียนเรียน, การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีทางมหาวิทยาลยั
และคณะไดจ้ดับริการใหก้บันกัศึกษา ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซด์ของมหาวิทยาลยัและคณะ, บอร์ด ป้ายประชาสัมพนัธ์, 
อกัษรไฟ,      จุลสารต่าง ๆ 
 2.1 การประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั www.rmutp.ac.th,  มีป้ายประชาสมัพนัธ์, จุลสาร,จดหมายข่าว,             
                อกัษรไฟ (กพศ.3.1-2-01)  

2.2 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซดข์องคณะในสงักดั เพ่ือแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหก้บันกัศึกษาไดท้ราบขอ้มูลข่าวสาร
ของ มหาวทิยาลยัและคณะ (กพศ.3.1-2-02)   

2.3 คณะมีการจดัท า Facebook เพ่ือเป็นแหล่งบริการขอ้มูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากนกัศึกษา 
      (กพศ.3.1-2-03) 
2.4 มีคู่มือนกัศึกษาใหก้บันกัศึกษาใหม่ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดท้ราบขอ้มูลต่างๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีนกัศึกษาควรรู้  
     เช่น การจดัการศึกษา, การใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ, ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
     (กพศ.3.1-2-04) 
2.5 มีคู่มือปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาใหก้บันกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา เพ่ือใหบ้ณัฑิตไดท้ราบขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น      

รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา, การเตรียมตวัสมคัรงาน และท่ีอยูส่ านกังานจดัหางานต่างๆ 
เป็นตน้  (กพศ.3.1-2-05)   
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 3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา  
          โดย มหาวทิยาลยัไดจ้ดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการ และวิชาชีพแก่นกัศึกษาให้มีความรู้ในทกัษะ

วชิาชีพ และวชิาการ เช่น โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ไดเ้ชิญวิทยากรผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาให้ค  าแนะน า
นกัศึกษาในการดา้นศึกษาเล่าเรียน การใชชี้วิตการเป็นนักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลยั การแกไ้ขปัญหาทางดา้นการศึกษาเล่าเรียน, 
โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ช่วยพฒันาประสบการณ์ทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ เช่น การเตรียมตวัสมคัรงานและการหางานท า
, การปฏิบัติตนเม่ืออย่างไรเม่ือท างาน, โครงการ English camp ช่วยเพ่ิมทักษะทางดา้นภาษาให้กบันักศึกษาเพื่อน าไปใช้ใน            
การประกอบวชิาชีพ และในส่วนของคณะก็มีการจดัโครงการ/กิจกรรมใหก้บันกัศึกษาของคณะ 

3.1 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา (กพศ.3.1-3-01)  
3.2 โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา (กพศ.3.1-3-02)  

 4. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า  โดย มหาวิทยาลยัและคณะ ไดจ้ดับริการขอ้มูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์เพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบ ในรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลยั www.rmutp.ac.th  (กพศ.3.1-4-01) และคณะ รวมทั้ง Facebook เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกับการจดัอบรมโครงการ      
เพ่ือเสริมทกัษะทางดา้นวชิาชีพ หรือดา้นการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ระหวา่งคณะกบัศิษยเ์ก่า  (กพศ.3.1-4-02)   

 5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหศิ้ษยเ์ก่า โดย กองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ไดจ้ดัโครงการฝึกอบรมทกัษะเพ่ือเสริมความรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับศิษยเ์ก่า นศึักษา บุคลากร และ
บุคคลทัว่ไป (กพศ.3.1-5-01) เป็นกิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้กบัศิษยเ์ก่า เพ่ือเสริมทกัษะเพ่ิมเติมความรู้ท่ี
สามารถน าไปประกอบวชิาชีพ เช่น การน าเสนอและผลิตส่ือดว้ย Power Point  และการจดัโครงการราชมงคลพระนครนดัพบสถาน
ประกอบการ  (กพศ.3.1-5-02) มีบริษทัจ านวนมากมารับสมคัรงาน ซ่ึงไดเ้ชิญชวนศิษยเ์ก่าท่ียงัไม่มีงานท าให้มาสมคัรงานใน
โครงการฯ ดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั และในส่วนของคณะก็ไดจ้ดัโครงการเพ่ือเสริมความรู้ใหก้บัศิษยเ์ก่าของคณะดว้ย 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  โดย มีการจดัท า
แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ ผา่นเวบ็ไซดข์องมหาวทิยาลยั เพ่ือใหน้กัศึกษาไดก้รอกแบบประเมิน         
(กพศ.3.1-6-01)  โดยจดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจง้นกัศึกษาตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ ไปยงัคณะ (กพศ.3.1-6-02)  
และสรุปผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการฯ (กพศ.3.1-6-03)  มีผลการประเมินดงัน้ี 
 1. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา  มีค่าผลการประเมิน 4.45 
 2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา มีค่าผลการประเมิน 4.45 
 3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่นกัศึกษา มีค่าผลการประเมิน 4.45 

 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความ
ตอ้งการของนกัศึกษา   

โดยมีการน าขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาในหวัขอ้ใหป้รับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงส านกัวทิย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดท้ าการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ   
(กพศ.3.1-7-01) 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

5 na na 4 ขอ้ 3 7 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กพศ. 3.1-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการศึกษา ระดบัมหาวทิยาลยั 
กพศ. 3.1-1-02 แบบบนัทึกการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
กพศ. 3.1-2-01 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไชดม์หาวทิยาลยั จุลสาร จดหมายข่าว 
กพศ. 3.1-2-02 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไชดค์ณะ 
กพศ. 3.1-2-03 ตวัอยา่งหนา้ Facebook ของคณะ 
กพศ. 3.1-2-04 คู่มือนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556 
กพศ. 3.1-2-05 คู่มือปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2556 
กพศ. 3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
กพศ. 3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
กพศ. 3.1-4-01 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซดม์หาวทิยาลยั 
กพศ. 3.1-4-02 ตวัอยา่งหนา้ Facebook ของกองพฒันานกัศึกษา 
กพศ. 3.1-5-01 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรมทกัษะเพื่อเสริมความรู้ดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
กพศ. 3.1-5-02 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการราชมงคลพระนครนดัพบสถานประกอบการ 
กพศ. 3.1-6-01 แบบส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอ่การบริการ  มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 
กพศ. 3.1-6-02 ส าเนาหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจง้นกัศึกษาตอบแบบส ารวจความพึงพอใจฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
กพศ. 3.1-6-03 สรุปผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการ  มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 
กพศ. 3.1-7-01 บนัทึกผลการประเมินความพงึพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ ปีการศึกษา 2556  

การเสริมจุดแข็ง 

      ควรจดักิจกรรมเพ่ือตอบสนองผูรั้บบริการ (นกัศึกษา) ในการส่งเสริมดา้นวชิาการและวชิาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรประชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษาเขา้ไปกรอกแบบสอบถามฯ ในหนา้เวบ็ไชด์ของมหาวิทยาลยัผ่านอาจารยท่ี์
ปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อนแต่ละวชิา 

2.ควรรวมแบบสอบถามของนกัศึกษาไวด้ว้ยกนัในเวบ็ไชดม์หาวทิยาลยัฯ เพ่ือความสะดวกในการกรอกขอ้มูล 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
ควรจดักิจกรรม/โครงการท่ีเป็นการส่งเสริมดา้นวชิาการและ
วชิาชีพใหก้บันกัศึกษามากยิง่ข้ึน 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ 
  นกัศึกษาฯ 
- กองพฒันานกัศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 
 

แผนพฒันา 
ควรจดัรวมแบบสอบถามท่ีจะใหน้กัศึกษาเขา้ไปกรอกในเวบ็
ไชตไ์วใ้นบลอ็คเดียวกน้เพ่ือความสะดวกของนกัศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
       (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางประดษิฐา นาครักษา โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050 
       (ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
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ตัวบงช้ีที ่3.2 :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา  (สกอ. 3.2) (ก.พ.ร.56 4.3, ก.พ.ร.57 3.3)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :   กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ  
 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

6 ขอ้ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. สถาบนัจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น   

โดยกองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ ัดท าแผนการจ ัดกิจกรรมพฒันา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 (กพศ.3.2-1-01) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาทักษะและประสบการณ์ จากการเขา้
ร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้นอกเหนือจากดา้นการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดไว ้  

 

  2. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
โดย กองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลยั 

ประจ าปี 2556 ระหว่างวนัท่ี 20 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร (กพศ.3.2-2-01) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร ระหว่างวนัท่ี 
24–27 มีนาคม 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  (กพศ.3.2-2-02) 

เพ่ือให้นักศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รู้จักการน ากระบวนการ 
PDCA มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และสามารถท าให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ 

 

  3. มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษา
อยา่งนอ้ย 5 ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี และอยา่งนอ้ย 2 ประเภทส าหรับระดบับณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

  - กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
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ระดบัปริญญาตรี 

-   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโค รงการ/กิจกรรม ให้กับ
นักศึกษาเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ จ านวน 13 โครงการ ไดแ้ก่  

1. โครงการราชมงคลพระนครร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด ประจ าปี 2556 วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ณ หอ้งประชุม 
D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเ์ทเวศร์ และบริเวณชุมชนรวมยาง     
(กพศ.3.2-3-1-01) 

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลยั 
ประจ าปี 2556 ระหว่างวนัท่ี 20 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร (กพศ.3.2-3-1-02) 

3. โครงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์นกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวา่งวนัท่ี 22 – 24 
พฤศจิกายน 2556 ณ ศุภาลยัป่าสกั รีสอร์ท แอนดส์ปา จงัหวดัสระบุรี (กพศ.3.2-3-1-03) 

4. โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานกัศึกษาและองคก์ารนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 วนัท่ี 
27 มีนาคม 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  (กพศ.3.2-3-1-04) 

5. โครงการราชมงคลนดัพบสถานประกอบการ คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร (กพศ.3.2-3-1-05) 

6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557 ณ อาคารจกัรพนัธ์
เพญ็ศิริ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร (กพศ.3.2-3-1-06) 

7. โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
ระหวา่งวนัท่ี 3 – 4 สิงหาคม 2556 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จงัหวดัลพบุรี และวดัพระบาทน ้ าพุ จ.ลพบุรี (กพศ.3.2-3-
1-07) 

8. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 9 (การศึกษา
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 1 – 11 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลยัการอาชีพหนานหนิง ประเทศจีน 
(กพศ.3.2-3-1-08) 

9. โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
ระหวา่งวนัท่ี 10 – 11 มกราคม 2557 ณ หอ้งประชุมรพีพฒัน์ ชั้น 3 ส านกังานอธิการบดี และวดัพระบาทน ้ าพุ  จ.ลพบุรี (กพศ.
3.2-3-1-9) 

10. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหวา่งวนัท่ี 22 - 24 
มีนาคม 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม (กพศ.3.2-3-1-10) 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร ระหวา่ง
วนัท่ี 24 - 27 มีนาคม 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม (กพศ.3.2-3-1-11) 

12. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 10 
(ภายในประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 11 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557 (กพศ.3.2-3-1-12) 

13. โครงการฝึกอบรมทกัษะเพื่อเสริมความรู้ดา้นวิชาการฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 วนัท่ี 9 เมษายน 2557     
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง ชั้น 2 (ศูนยเ์ทเวศร์) ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (กพศ.3.2-3-1-13) 
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-   กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ 
1. โครงการจดัการแข่งขนักฬีา มทร.พระนคร “พระนครเกมส์” คร้ังที ่8 ระหว่างวนัที ่4 – 17  สิงหาคม 2556 ณ สนามกฬีา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครและสนามกฬีามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี     ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา 
จงัหวดันครปฐม (กพศ.3.2-3-2-01) 
2. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 30 “อีสานเกมส์” ระหว่างวนัที ่
31 มกราคม – 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสีมา (กพศ.3.2-3-2-02) 
3. โครงการกฬีาภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 เข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา คร้ังที ่18 ระหว่างวนัที ่28 -
30 ตุลาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ระยะที ่2 เข้าร่วมแข่งขันกฬีาทางวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั ระหว่างวนัที ่30 
พฤศจกิายน – 1 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 (กพศ.3.2-3-2-03) 
4. โครงการเข้าร่วมกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยคร้ังที ่41 “มอดนิแดงเกมส์” รอบคดัเลอืก ระหว่างวนัที ่4 – 10 
พฤศจกิายน 2556 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จงัหวดัปทุมธานี รอบมหกรรม ระหว่างวนัที ่14 – 22 มกราคม 
2557 ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (กพศ.3.2-3-2-04) 

 -  กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการ “ค่ายราชมงคลสิงห์อาสา” วนัท่ี 24 – 27 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวดั
กาญจนบุรี (กพศ.3.2-3-3-01) 

2. โครงการสานฝัน แตม้ฟ้า น าพาความรู้สู่น้องๆ ชายแดนใต ้“ห้องสมุดพี่ให้น้อง” ประจ าปี 2556 
(โครงการเครือข่าย 6 สถาบัน) ระหว่างวนัท่ี 4 – 13 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนตนัหยงกาโบยชัยพฒันา ต าบลปูยู อ าเภอ
เมือง จังหวดัสตูล (กพศ.3.2-3-3-02) 

3. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 10 
(ภายในประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 11 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557 (กพศ.3.2-3-3-03) 

 
-  กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 5 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการวนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2556 วนัพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2556  ณ ห้องประชุม

มงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพ์ณิชยการพระนคร (กพศ.3.2-3-4-01) 
2. โครงการวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจ าปีการศึกษา 2556 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง

ประชุม D-hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ และวนัท่ี 12 สิงหาคม 2556 ณ มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง (กพศ.3.2-
3-4-02) 

3. โครงการวนัปิยมหาราช ประจ าปี 2556 วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม D-hall คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเ์ทเวศร์ และลานพระบรมรูปทรงมา้ สนามเสือป่า 
กรุงเทพฯ (กพศ.3.2-3-4-03) 
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4. โครงการ 5 ธันวามหาราช วนัองัคารท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุม D-hall  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเ์ทเวศร์ และกิจกรรมเดินเฉลิม   พระเกียรติและจุดเทียน
ชัยถวายพระพร วนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง กรุงเทพฯ (กพศ.3.2-3-4-04) 

5. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 10 
(ภายในประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 11 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557 (กพศ.3.2-3-4-05) 

-  กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการและกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา 
ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการวนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2556 วนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพ์าณิชยการพระนคร  (กพศ.3.2-3-5-01) 

2. โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ศูนยเ์ทเวศร์ และวดันรนารถสุนทริการาม แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  (กพศ.3.2-3-5-02) 

3. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 9  (การศึกษา
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 1 – 11 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลยัการอาชีพหนานหนิง ประเทศจีน       
(กพศ.3.2-3-5-03) 

ระดบัปริญญาโท มีจ านวน 3 โครงการ  

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรคหรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะ
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ (กพศ.3.2-3-6-01) 

2. โครงการศิลปวฒันธรรมเชิงส่ือสารการตลาด คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ระหว่างวนัท่ี 8 – 9 
มิถุนายน 2556 ณ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี (กพศ.3.2-3-6-02) 

3. โครงการพฒันาประสบการณ์บริหารธุรกิจนกัศึกษาระดบัปริญญาโทสู่ความเป็นสากล ณ ประเทศ ญ่ีปุ่น 
ระหวา่งวนัท่ี 13 – 18 ธนัวาคม 2556 (กพศ.3.2-3-6-03) 

  

  4. มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
โดย กองพฒันานักศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรม ให้กับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

สร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น  
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลยั 

ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวนัท่ี 20 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  (กพศ.
3.2-4-01) 

2. บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการพฒันานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระหว่างนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกันจัดท ากิจกรรม 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย เพ่ือแสดงผลงานทางด้านการด าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา (กพศ.3.2-4-02) 

3. โครงการสานฝัน แตม้ฟ้า น าพาความรู้สู่น้องๆ ชายแดนใต ้“ห้องสมุดพี่ให้น้อง” ประจ าปี 2556 
(โครงการเครือข่าย 6 สถาบนั) ระหว่างวนัท่ี 8 – 13 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบา้นตนัหยงกาโบยชยัพฒันา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสตูล (กพศ.3.2-4-03) 
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4. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 9  (อบรม
ต่างประเทศ) ระหว่างวนัท่ี 1 – 11 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลยัการอาชีพหนานหนิง ประเทศจีน (กพศ.3.2-4-04) 
 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 โดยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ตั้ งเป้าหมาย

ไวร้้อยละ 85 ทุกกิจกรรม/โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี88.79 (กพศ.3.2-5-01),  
  

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

โดย น าขอ้เสนอแนะเขา้ร่วมหารือในการประชุมกองพฒันานกัศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการ
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงานการจดักิจกรรม/ โครงการทางดา้นวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตราฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดงัรายงานการประชุมกองพฒันานักศึกษา คร้ัง
ท่ี 3/2556  (กพศ.3.2-6-01), รายงานการประชุมกองพฒันานักศึกษา คร้ังท่ี 4/2557 (กพศ.3.2-6-02)  

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 4 ข้อ 3 5 ข้อ 4 6 ข้อ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.3.2-1-01) 
(กพศ.3.2-5-01) 

แผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

(กพศ.3.2-3-4-01) 
(กพศ.3.2-3-5-01) 

โครงการวนัไหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2556 

(กพศ.3.2-3-1-01) 
(กพศ.3.2-3-2-01) 

โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

(กพศ.3.2-3-5-02) โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา  
ประจ าปีการศึกษา 2556 

(กพศ.3.2-3-2-02) โครงการจดัการแข่งขนักีฬา มทร.พระนคร “พระนครเกมส์” คร้ังท่ี 8 
(กพศ.3.2-3-3-02) 
(กพศ.3.2-4-03) 

โครงการสานฝัน แตม้ฟ้า น าพาความรู้สู่น้องๆ ชายแดนใต ้“ห้องสมุดพี่ให้น้อง” ประจ าปี 2556 
(โครงการเครือข่าย 6 สถาบนั) 

(กพศ.3.2-3-4-02) โครงการวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 
(กพศ.3.2-2-01) 
(กพศ.3.2-3-1-02) 
 (กพศ.3.2-4-01) 

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลยั 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.3.2-3-3-01) โครงการ “ราชมงคลหวัใจสิงห์” สิงห์-ราชมงคลอาสาพฒันาชุมชน คร้ังท่ี 1 
(กพศ.3.2-3-4-03) โครงการวนัปิยมหาราช 
(กพศ.3.2-3-1-03) โครงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(กพศ.3.2-3-4-04) โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เทิดไทอ้งค์พ่อหลวงพระชนม์พรรษา 87 พรรษา 
(กพศ.3.2-3-2-02) โครงการสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย    คร้ังท่ี 30 

“อีสานเกมส์” 
(กพศ.3.2-1-05) 
(กพศ.3.2-3-1-04) 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

(กพศ.3.2-3-1-05) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ คร้ังท่ี 8 
(กพศ.3.2-3-1-06) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  
(กพศ.3.2-3-1-07) 
(กพศ.3.2-3-2-04) 

โครงการฝึกอบรมแกนน านักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดใน
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2556  

(กพศ.3.2-3-1-08) โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 
2555 

(กพศ.3.2-3-1-08) 
(กพศ.3.2-3-5-03) 
(กพศ.3.2-4-04) 

โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 9” (การศึกษา
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

(กพศ.3.2-3-1-09) 
(กพศ.3.2-3-2-05) 

โครงการฝึกอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด 

(กพศ.3.2-3-2-03) โครงการกีฬาภายนอก 
(กพศ.3.2-3-2-04) โครงการสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41  

“มอดินแดงเกมส์” 
(กพศ.3.2-3-6-02) โครงการศิลปวฒันธรรมเชิงสร้างสรรคท์างการส่ือสารการตลาด 
(กพศ.3.2-3-6-01) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  
(กพศ.3.2-3-6-03) โครงการพฒันาประสบการณ์บริหารธุรกิจนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
(กพศ.3.2-3-1-10) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
(กพศ.3.2-1-04) 
(กพศ.3.2-2-02) 
(กพศ.3.2-3-1-11) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 

(กพศ.3.2-3-1-12) 
(กพศ.3.2-3-3-03) 
(กพศ.3.2-3-4-05) 
(กพศ.3.2-3-4-04) 

 
 

โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นท่ี 10 
(ภายในประเทศ) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.3.2-3-1-13) โครงการฝึกอบรมทกัษะเพื่อเสริมความรู้ดา้นวชิาการฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 

(กพศ.3.2-4-02) 
บนัทึกขอ้ตกลง ความร่วมมือการพฒันานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระหว่างนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
ทั้ง 9 แห่ง 

(กพศ.3.2-6-01) รายงานการประชุมกองพฒันานักศึกษา คร้ังท่ี 3/2556 
(กพศ.3.2-6-02) รายงานการประชุมกองพฒันานักศึกษา คร้ังท่ี 4/2557 

ค าสั่ง 3.2-(1) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

ค าสั่ง 3.2-(2) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

จุดแข็ง  
1.   บุคลากรมีทกัษะ เช่ียวชาญในการใหบ้ริการนกัศึกษาท างานอยา่งมีคุณภาพ  
2.   มีกลยทุธ์ท่ีดี สามารถเป็นแนวทางท่ีน าไปปฏิบติัใหอ้งคก์รเขม้แขง็ได ้
3.   โครงสร้างการท างานชดัเจน มีระบบการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

 
การเสริมจุดแข็ง 

1. น ากิจกรรมท่ีจดัให้กบันักศึกษา ไปบูรณาการการเรียนการสอน 
2. งานวิชาการและงานกิจกรรมนักศึกษาควรมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มี

ความสอดคลอ้งกัน  
3. มีการจดัสรรเวลาด้านการจดักิจกรรมและวิชาการให้สามารถท างานร่วมกนัได ้

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ระยะเวลาในการจดักิจกรรม ตรงกบัเวลาการเรียนของนักศึกษา 
2.  การเพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพนัธ์นักศึกษาได้รับทราบ 
3.  ขาดจดัท าระบบกิจกรรมท่ีนักศึกษาตอ้งเขา้ร่วมในแต่ละชั้นปีอย่างสมบูรณ์ 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. มีแผนในการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพฒันา
นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

2. มหาวิทยาลยัให้การสนับสนุนงบประมาณในการ  จัด
กิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นกิจการ 
  นกัศึกษาฯ 
- กองพฒันานกัศึกษา 

งบประมาณประจ าปี  
2556 - 2557 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนพฒันา 
1. มหาวิทยาลยัควรมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน ในการให้ 

นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
2. ควรมีการประชุมวางแผนเพื่อจดัท าปฏิทินกิจกรรม

ประจ าปี 

งบประมาณประจ าปี  
2556 - 2557 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
       (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050 
       (ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
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องค์ประกอบที ่4 การวจัิย 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 :   ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.1)  (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4)                                              
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 
 

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

1 ขอ้  ตามเกณฑท์ัว่ไป 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
6  หรือ 7 ขอ้ 

ตามเกณฑท์ัว่ไป 

มีการด าเนินการครบ 7 ขอ้
ตามเกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามแผนดา้นการวจิยัของสถาบนั 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดท าระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลยัและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยจัดตั้ งสถาบันวิจัยและพฒันาเป็น
หน่วยงานกลางในการบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั มีการด าเนินงาน ดังน้ี 
 1.1 มีการก าหนดแนวทางการท างานวจิยัโดยจดัท าเป็นยทุธศาสตร์การวิจยัท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรตาม
ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 693/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์การวจิยัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สวพ. 4.1-1-01)  และประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาจดัท ายทุธศาสตร์การวิจยั (สวพ. 4.1 -1-
02) จดัท ายทุธศาสตร์การวจิยัฯใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวทิยาลยัตามเล่มยทุธศาสตร์การวจิยั (สวพ. 4.1-1-03)   

1.2 มีการจดัท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานวจิยั (สวพ. 4.1-1- 04) รวมทั้งจดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน (สวพ.4.1-1-05) และ

ประชาสมัพนัธ์ใหห้น่วยงานและบุคลากรทราบโดยทัว่กนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.4.1-1-06) 

1.3 มีคณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันา (สวพ. 4.1-1-07) คณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการ
วชิาการ (สวพ. 4.1-1-08) เพ่ือท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการของมหาวทิยาลยั 

1.4  มีการจดัท าระเบียบ ประกาศ ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารท างานวจิยั ไดแ้ก่  
   (1) ระเบียบสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวจิยั พ.ศ. 2547 (สวพ. 4.1-1-09) 
      (2) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอ

ผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ พ.ศ. 2551 (สวพ. 4.1-1-10) 
 (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู ้ทรงคุณวุฒิประจ า
วารสารวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550  (สวพ. 4.1-1-11) และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2553 
(สวพ. 4.1-1-12) 

 (4) ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยกองทุนเพ่ือการวจิยั พ.ศ. 2555 (สวพ. 4.1-1-13) 
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 (5) ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวา่ดว้ยวา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ.2555 
(สวพ. 4.1-1-14) 

 (6) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวจิยั
เป็นเงินรางวลัสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความในวารสาร (สวพ. 4.1-1-15) 

 (7) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรสิทธิประโยชน์
และการโอนสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (สวพ. 4.1-1-16) 

1.5 มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินงานวิจัย ประกอบดว้ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
ประมาณเงินรายได ้และงบประมาณภายนอก ประจ าปี 2556-2557 ดงัน้ี (สวพ. 4.1-1-17) 

 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
งบประมาณรายจ่าย 12,997,200 26,090,600.00 
งบประมาณรายไดม้หาวทิยาลยั 6,743,260 5,482,500 
งบประมาณรายไดค้ณะ 1,691,500 1,844,000 
งบประมาณส าหรับวจิยัสถาบนั 500,000 1,200,0000 
งบประมาณภายนอก 2,837,576 1,830,000 
งบประมาณส าหรับนกัศึกษา 1,067,000 1,286,200 

รวม 25,836,536 48,533,300 

 คิดเป็นร้อยละ 2.32 
ของงบประมาณทั้งหมดของมหาวทิยาลยั 

คิดเป็นร้อยละ 3.98 
ของงบประมาณทั้งหมดของมหาวทิยาลยั 

 

1.6 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ภายในกลุ่มวิจยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น งานประสานงานวิจยั 
งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี งานพฒันางานวิจัย เพ่ือประสานงานกบัหน่วยงานระดับคณะตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ. 4.1-1-18)   

1.7  มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของงานประสานงานวิจยั โดยมีการประกาศรับขอ้เสนอการวิจยัตามบนัทึกขอ้ความ
ประกาศรับขอ้เสนอการวิจยั (สวพ. 4.1-1-19) รวบรวมและสรุปขอ้เสนอการวิจยั (สวพ. 4.1-1-20) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการพิจารณาฯโดยจดัท าเป็นค าสั่งของมหาวิทยาลยั (สวพ. 4.1-1-21) บนัทึกขอ้ความแจง้ผลการพิจารณาฯแก่นกัวิจยัผ่าน
หน่วยงานตน้สงักดั (สวพ. 4.1-1-22) บนัทึกขอ้ความแจง้นกัวิจยัผ่านหน่วยงานตน้สังกดัเพ่ือจดัท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจยัส าหรับ
โครงการท่ีผ่านการพิจารณา (สวพ. 4.1-1-23) บนัทึกขอ้ความติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานวิจยัรายไตรมาส (สวพ. 4.1-1-24)  
และประเมินผลการด าเนินงานวิจยัหลงัส้ินสุดการด าเนินงานโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งและมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ระดบัคณะ (สวพ. 4.1-1-25) 

1.8 มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของงานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยบนัทึกขอ้ความประกาศรับผลงานเขา้ร่วม
น าเสนอในงานต่างๆ (สวพ. 4.1-1-26) ขออนุมติัด าเนินโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (สวพ. 4.1-1-27) ด าเนิน
โครงการตามท่ีขออนุมติัและประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลยัทราบ (สวพ. 4.1-1-28) 
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงานผ่านส่ือต่างๆ อาทิ เอกสารข่าวรายเดือน /จดหมายข่าวมหาวิทยาลยั (สวพ. 4.1-1-29) 
น าเสนอในการประชุมผูบ้ริหาร (สวพ. 4.1-1-30)  และเวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ. 4.1-1-31) 
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1.9 มีการด าเนินงานตามขั้นตอนของงานพฒันางานวจิยั ดงัน้ี  
 (1) การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัภายนอก มทร.พระนคร : หนังสือแจง้เวียนประชาสัมพนัธ์การอบรม/พฒันาศกัยภาพ

ดา้นการวิจยัจากหน่วยงานภายนอก (สวพ. 4.1-1-32) ประชาสัมพนัธ์การอบรม/พฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัจากหน่วยงานภายนอก
ผา่นเวป็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา / facebook / e-mail นกัวจิยั (สวพ. 4.1-1-33) 

 (2) การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัภายใน มทร.พระนคร : ด าเนินการส ารวจความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั 
(สวพ. 4.1-1-34) สรุปผลการส ารวจความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั (สวพ. 4.1-1-35)  ขออนุมติัด าเนินโครงการพฒันา
ศกัยภาพนกัวิจยัและแต่งตั้งคณะกรรมการฯด าเนินงาน (สวพ. 4.1-1-36) ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนบุคลาการเขา้ร่วมโครงการ (สวพ. 
4.1-1-37)ด าเนินโครงการและสรุปผลการด าเนินงานรายงานมหาวิทยาลยั (สวพ. 4.1-1-38) และสรุปผลการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
(สวพ. 4.1-1-39) 
      (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรตินกัวิจยัและหน่วยงานบริหารงานวิจยัดีเด่น : จดัท าประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เร่ือง  การคดัเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2557 (สวพ. 4.1-1-40) 
ประชาสัมพนัธ์การคดัเลือกเชิดชูเกียรตินกัวิจยัฯ (สวพ. 4.1-1-41) แต่งตั้งอนุกรรมการฯพิจารณาคดัเลือก (สวพ. 4.1-1-42) 
ประกาศผลการคดัเลือกเชิดชูเกียรติฯ (สวพ. 4.1-1-43) และมอบรางวลัแก่ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในงานวนัคลา้ยวนัสถาปนา
มหาวทิยาลยั (สวพ. 4.1-1-44) 

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนให้มีการบูรณาการ กระบวนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
2.1 ส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโท ร่วมเป็นทีมวจิยัของอาจารย/์นกัวจิยั (สวพ.4.1-2-01)  
 
 

ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน 

1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมน ้ าตาลมะพร้าวของชุมชน
จงัหวดัสมุทรสงครามเพื่อใชป้ระโยชน์เชิง
พาณิชย ์

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
ดร.วรลกัษณ์  ปัญญาธิติพงศ ์
น.ส.อินทธี์มา หิรัญอคัรวงศ*์ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

2 
 
 

การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากส่วนเหลือใช้
และส่วนบกพร่องจากการปลูกของตน้และผล
เผือกหอม ชุมชนอ าเภอบา้นหมอจงัหวดัสระบุรี 
เพื่อประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง  
นายเจตนิพทัธ ์ บุณยสวสัด์ิ 
น.ส.อินทธี์มา หิรัญอคัรวงค*์ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

3 การประเมินคุณภาพผลงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
นางกญัญาณฐั  พว่งแสง 
น.ส.ชนิดา  ประจกัษจิ์ตร* 
น.ส.พชัรนนัท ์ ยงัวรวเิชียร 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

4 การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากเผือกท่ีมีลกัษณะ
เด่นเฉพาะชุมชนในอ าเภอบา้นหมอจงัหวดั
สระบุรี 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
ดร.วรลกัษณ์  ปัญญาธิติพงศ ์
น.ส.อินทธี์มา หิรัญอคัรวงศ*์ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 
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ล าดบัที่ แผนงาน/โครงการวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน 

5 
  
  
 

การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากส่วนเหลือใช้
และบกพร่องจากการปลูกของตน้และผลเผือก
หอมชุมชนอ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี     
เพื่อประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง  
นายเจตนิพฒัน์ บุณยสวสัด์ิ 
น.ส.อินทธี์มา หิรัญอคัรวงค*์ 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

6 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลผูป้ระกอบการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
เพื่อพฒันาการใหบ้ริการวชิาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
น.ส.รุจิรา จุ่นบุญ 
นายปาโมกข ์รัตนตรัยาภิบาล 
น.ส.ชนิดา ประจกัษจิ์ตร* 

คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

7 
  
  
  

คุณลกัษณะบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีมี
ผลต่อการจา้งงานของสถานประกอบการ 
  

ผศ.ฐิตินนัท ์ พงษค์ะเชนทร์ 
นางกณัหา  โฉมศรี* 
น.ส.กนกอร  อรุณทวรุ่ีงโรจน ์
นางลาวลัย ์สายสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจ 

* หมายถึง นกัศึกษาปริญญาโท มทร.พระนคร 
2.2 มีการจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในงานนิทรรศการนวตักรรมและ

เทคโนโลยีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ณ โซน Eden 1 เซ็นทรัล
เวลิด ์(สวพ. 4.1-2-02) 
 

ล าดบัที ่ หน่วยงาน จ านวนผลงาน(เร่ือง) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 
2 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 6 
3 คณะบริหารธุรกิจ 3 
4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 
5 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 13 
6 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 21 
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 17 
 รวม 68 

 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 5 และการประชุมวชิาการนานาชาติ คร้ังท่ี 4 (สวพ. 4.2-2-03) 
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ล าดบั ผลงาน งาน นักศึกษา หน่วยงาน 
1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิา
จริยธรรมทางวชิาชีพคอมพิวเตอร์ 

ราชมงคลวชิาการ  
คร้ังท่ี 5/6  

นายเก้ือกลู  ตาเยน็ คณะครุศาตร์
อุตสาหกรรม 

2 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิและความพึงพอใจจาก
การเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

นายกฤษฎา เร่งดารา 

3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชง้านระบบทะเบียน
โดยผา่น http://reg.rmutp.ac.th ของบุคลากร
และนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

นายพงศกร หิรัญโรจน ์

4 การพฒันาผลิตภณัฑว์ุน้กรอบจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเร่ืองน ้ าตาลมะพร้าวของชุมชน
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

น.ส.อินทธี์มา หิรัญอครวงศ ์ คณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร์ 

5 การศึกษาการบริหารลูกหน้ีของธนาคาร
รัฐวสิาหกิจของประเทศไทย 

น.ส.กมลทิพย ์แยม้วชิา คณะบริหารธุรกิจ 
 

6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ของ
บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

น.ส.ปาริชาติ  ชว้นรักธรรม 

7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร 

 น.ส.เพญ็จนัทร์ หลิมตระกูล  

8 ความร่วมมือในการท างานของบุคลากร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 น.ส.ศศิวรรณ อินทรธนู  

9 การศึกษาหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสินเช่ือ
และความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์
สินเช่ือในการวเิคราะห์สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ 
SMEs ของธนาคารกสิกรไทยจ ากดั(มหาชน) 
และธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 นายบุญหลาย จตุรัศ  

10 การพฒันากระบวนการหมกัแอลกอฮอลจ์าก
ส่วนเหลือท้ิงของขนุนดว้ยเคร่ืองกลัน่
แอลกอฮอลข์นาดกลาง 
 

 น.ส.เนตรนภิศ  นอ้ยทิม คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

http://reg.rmutp.ac.th/
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ล าดบั ผลงาน งาน นักศึกษา หน่วยงาน 
11 การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากงัหนัน ้ า 

2 ขนาดเลก็ 
 นายพศวตั  สาตราวธุ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 
 
2.4 ส่งเสริมใหมี้การน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาถ่ายทอดสู่กระบวนการเรียนการสอน (สวพ. 4.2-2-04) 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายวชิา 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
1 การศึกการใชป้ระโยชน์เศษเสน้ดา้ยไหมเหลือท้ิง เพ่ือ

ใชท้ าเคร่ืองประดบัสตรี  
07-112-418 : โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชัน่ผา้และเคร่ือง
แต่งกาย 

2 การพฒันาผลิตภณัฑข์นมไทยจากพืชสมุนไพร
พ้ืนบา้น 

07-512-311 : โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

3 การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมใน
การผลิตอาหารจากกลว้ย 

07-312-415 : โครงงานพิเศษดา้นอาหารและโภชนาการ 

คณะบริหารธุรกจิ 
4 ปัญหาและอปุสรรคในการรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาตามแนวคิดของสถานประกอบการ : 
กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

03-313-303 : นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการบริการทรัพยากร
มนุษย ์

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
5 การน าน ้ าหล่อเยน็จากเคร่ืองท าน ้ากลัน่กลบัมาใชใ้หม่ 06-213-210 : การอนุรักษพ์ลงังานในงานอตุสาหกรรม 

 
 

    3. มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่อาจารยป์ระจ าและ
นกัวจิยั 

 โดยมหาวทิยาลยัมีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการวจิยัแก่
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ดงัน้ี 

3.1 การพฒันาสมรรถนะนักวิจยัผ่านกระบวนท่ีเหมาะสมกบัประสบการณ์ในการท างานวิจยัของแต่ละบุคคล เช่น 
โครงการพฒันาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแบ่งเป็นกิจกรรมพฒันานักวิจยัมืออาชีพ 
ส าหรับนกัวจิยัท่ีมีประสบการณ์การท างานวิจยั และกิจกรรมพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ ส าหรับนกัวิจยัท่ียงัไม่มีประสบการณ์การ
ท างานวจิยัหรือประสบการณ์การท างานวจิยัยงันอ้ยอยู ่(สวพ. 4.1-3-01) 

3.2 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจยัและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งแก่อาจารย/์นักวิจัย ในโครงการการพฒันา
บุคลากรดา้นการวจิยัท่ีมีศกัยภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยคุณเวชยนัต ์เฮงสุวนิช จากส านกังานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ (สวพ.4.1-3-02) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจยัตามค าสั่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 
377/2556 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.4.1-3-03) และประชุม
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คณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางจรรยาบรรณการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.4.1-3-04) รวมทั้ ง
ประชาสมัพนัธ์จรรยาบรรณการวจิยัใหน้กัวจิยัทราบทัว่กนัผ่าน http://ird.rmutp.ac.th (สวพ.4.1-3-05) 

3.3 มีการสร้างแรงจูงใจให้นกัวิจยัโดยจดักิจกรรมเชิดชูเกียรตินกัวิจยัและหน่วยงานบริหารงานวิจยัดีเด่น ประจ าปี 
2556 มอบรางวลัแก่นกัวจิยัท่ีมีผลงานดีเด่น รวมถึงหน่วยงานท่ีมีการบริหารจดัการงานวจิยัดีเด่นดว้ย (สวพ. 4.1-3-06) ส่งเสริม
สนบัสนุนใหน้กัวจิยัท่ีมีผลงานวจิยั/ผลงานสร้างสรรคดี์เด่นไดเ้ขา้ร่วมประกวดผลงานในเวทีระดบันานาชาติ (สวพ. 4.1-3-07) 

 

   4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 ไดเ้ปิดรับขอ้เสนอการวิจยั รวบรวมและพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
4.1 งบประมาณภายในและภายนอกสถาบนั ประกอบดว้ย (สวพ. 4.1-4-01) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
งบประมาณรายจ่าย 12,997,200 26,090,600 
งบประมาณรายไดม้หาวทิยาลยั 6,743,260 5,482,500 
งบประมาณรายไดค้ณะ 1,691,500 1,844,000 
งบประมาณส าหรับวจิยัสถาบนั 500,000 1,200,0000 
งบประมาณภายนอก 2,837,576 1,830,000 

รวม 24,769,536 47,247,100 
   

 
              4.2  มีการสนบัสนุนงบประมาณการท างานวจิยั/แผนงาน/โครงงานของนกัศึกษาในโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และ
นวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ (สวพ.4.1-4-02) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 
งบประมาณส าหรับนกัศึกษา 1,067,000 บาท 1,286,200 บาท 

 
4.3 มีการสนบัสนุนสารสนเทศเพ่ือคน้หาแหล่งทุนภายนอกผา่นเวป็ไซตส์ถาบนัวิจยัและพฒันา httt://trd.rmutp.ac.th 

(สวพ. 4.1-4-03) 
4.4 จดัให้มีพ่ีเล้ียงนกัวิจยัเพ่ือช่วยในการตรวจสอบขอ้เสนอการวิจยั ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี 401/2556 ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงผูมี้รายช่ือตามค าสัง่ปฏิบติัหนา้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั (สวพ. 4.1-4-04) 
 

 5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอยา่งนอ้ยในประเดน็ต่อไปน้ี 
โดยมหาวิทยาลยัมีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนั ดงัน้ี 
 5.1  หอ้งปฏิบติัการวจิยัฯ ในคณะเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยัแต่ละประเภทท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละสาขาวิชา

การ (สวพ. 4.1-5-01) 
5.2 หอ้งสมุดส าหรับเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลการวจิยัประจ าศูนย ์http://lib.arit.rmutp.ac.th (สวพ.4.1-5-02)   
5.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

http://ird.rmutp.ac.th/
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  (1) ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลยัเขา้ถึงไดจ้าก http://www.rmutp.ac.th/ ในหัวขอ้ สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เป็นการให้บริการการสืบคน้ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) งานวิจัยออนไลน์ทั้ งในและต่างประเทศ เช่น 
ฐานขอ้มูล sciencedirect / ProQuest / SpringerLing / WilsonWeb / http://trial.thailis.or.th/fiftylessons/ เป็นตน้  (สวพ. 4.1-5-03) 

(2) ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการวจิยัของสถาบนัวจิยัและพฒันา เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ird.rmutp.ac.th (สวพ. 4.1-5-04)    

 (3) ข้อมูลด้านการท างานและเผยแพร่ผลงานวิจัย เข้าถึงได้จาก http://ird.rmutp.ac.th หัวข้อทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก การตีพิมพบ์ทความในวารสาร การประชุมวชิาการ (สวพ. 4.1-5-05) 

 (4) ฐานขอ้มูลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั http://rpm.rmutp.ac.th (สวพ.4.1-5-06) 
5.4 กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมงานวจิยัฯ เช่น  
 (1) การสนบัสนุนงบประมาณการจดัประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 มทร. (สวพ.4.1-5-07)  
 (2) การสนบัสนุนงบประมาณการจดัแสดงผลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ ์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก (สวพ.4.1-5-08)  
 (3) การสนบัสนุนงบประมาณการจดัท าวารสารวิชาการและวจิยั มทร.พระนคร (สวพ.4.1-5-09)  
 (4) การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับศาสตราจารยรั์บเชิญในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังท่ี 5 และการประชุมวชิาการนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 4 (สวพ. 4.1-5-10) 
การบรรยายพเิศษจากวทิยากรชาวต่างประเทศ  จ านวน 6 คน  

หัวข้อการบรรยายพเิศษ ผู้บรรยาย 
Sustainable Education in The Era of 
Technology and Innovation 

Dr.Jekuk Chang  
President of Dongseo University, South Korea 

Future Perspectives of Funding Higher 
Education 

Mr.Ralph E Patterson  
Vice - President of University Advancement, Lander University  

Mobile Phone Base Stations and Human Health Dr.Artnarong Thansandote 
 Scientist Emeritus Consume and Clinical Radiation Protection Bureau, Health 
Canada 

Technologies and Financing for a New, 
Sustainable Infrastructure 

Emmett I. “Mett” Davis, III PE Davis & Floyd, Inc., Research and Special Projects, 
Greenville, South Carolina, United States  

Forecasting the Future for 21st Century 
Learners 

Dr.Lee Vertanian Lander University, USA 

Future Perspectives of Students Affairs Mr.Huey Randall Bouknight 
Vice -President of Student Affairs,Lander University  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://trial.thailis.or.th/fiftylessons/
http://ird.rmutp.ac.th/
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การบรรยายพเิศษประจ าห้องประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 8 คน 
 

สาขาวชิาการ ผู้บรรยาย / หน่วยงาน วนั เดอืน ปี/เวลา 
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
15 กรกฎาคม 2556 
13.00-13.30 น. 

ศาสตราจารย ์ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน ์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

16 กรกฎาคม 2556 
09.00-09.30 น. 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.นพดล  สหชยัเสรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

16 กรกฎาคม 2556 
09.00-09.30 น. 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศาสตราจารย ์ดร.ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน ์
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

15 กรกฎาคม 2556 
13.00-13.30 น. 

สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
การท่องเท่ียว 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

15 กรกฎาคม 2556 
13.00-13.30 น. 

สาขาอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยชีีวภาพ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วสิิฐ  จะวะสิต 
สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

16 กรกฎาคม 2556 
08.30-09.00 น. 

สาขาพลงังานส่ิงแวดลอ้ม ดร.พฒันะ  รักความสุข 
คณะพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

15 กรกฎาคม 2556 
13.00-13.30 น. 

สาขานวตักรรมการศึกษา รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณพงษ ์ เตรียมโพธ์ิ 
สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัมหิดล 

15 กรกฎาคม 2556 
13.00-13.30 น. 

 
  6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเด็น 

โดยมหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการการติดตามและประเมินผลการด าเนินการในขอ้ 4 และขอ้ 5 ดงัน้ี 
6.1 การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจยั มหาวิทยาลยัด าเนินการประเมินภายหลงัส้ินสุดโครงการวิจยัแลว้ 1 ปี 

โดยจัดท าแบบประเมินคุณภาพผลงานวิจยั ประจ าปี 2555 ซ่ึงเกณฑ์การประเมินอา้งอิงจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (สวพ.4.1-6-01) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 178 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพผลงานวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ.4.1-6-02) ด าเนินการประเมินและ
สรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ (สวพ.4.1-6-03) 

 6.2 การประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจัยโดยจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยั (สวพ.4.1-6-04) ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการส ารวจ
เสนอคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและงานบริการวชิาการ (สวพ.4.1-6-05) 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรคข์องสถาบนั 

 โดย น าผลการประเมินในขอ้ 6 เสนอคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2557 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556  ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา หนา้ท่ี 6 (สวพ 4.1-7-01) น าขอ้เสนอแนะจากมติ
ท่ีประชุมจดัท าแผนพฒันาปรับปรุงงานวจิยัโดยจดัท าเป็น Mind Map เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั โดยการ
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มีส่วนร่วมของคณะดังปรากฎในรายงานการประชุมหารือการวางแผนการท า Mind Map เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัวนัจนัทร์ท่ี  21 เมษายน  2557 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา หนา้ท่ี 4 (สวพ. 4.1-7-02)     
 
 8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือจากสภาพปัญหาของ

สงัคม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 
โดย มหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือจากสภาพ

ปัญหาของสงัคม ดงัน้ี 
8.1 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในงานเครือข่ายวิจยั กลุ่มวิจยั และงานคลินิกเทคโนโลยีเพ่ือประสานงานกบัหน่วยงาน

ชุมชนและคณะ ในกลุ่มบริการวชิาการ (สวพ.4.1-8-01)  
8.2 มีการใหค้วามรู้แก่นกัวจิยัในการท างานวจิยัดา้นชุมชน และแลกเปล่ียนเรียนการท างานวจิยัดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

กบัชุมชนในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมท่ี 1 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ค  าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยอีงคค์วามรู้ดา้นงานวจิยัและบริการวชิาการสู่ชุมชน (สวพ. 4.1-8-02) และโครงการการพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยั
ท่ีมีศกัยภาพ กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การพฒันานกัวจิยัชุมชนตน้แบบ และ กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การท างานวจิยัท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน (สวพ.4.1-8-03)  

8.3 มีการจัดท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือสนับสนุนการท างานวิจัยบนภูมิปัญญาท้องถ่ินหรืองานวิจัยตามความ
ตอ้งการของชุมชน กบั จงัหวดัสิงห์บุรี เทศบาลเมืองหวัหิน เทศบาลเมืองชะอ า มรภ.กาญจนบุรี (สวพ.4.1-8-04)   

8.4 มีการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการของชุมและประชาสัมพนัธ์ให้นกัวิจยัทราบผ่านทางเวป็ไซตข์องสถาบนัวิจยัและ
พฒันา (สวพ.4.1-8-05)   

8.5 มีการจดัเวทีใหน้กัวจิยัไดส้นทนากบักลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลในการท างานวิจยั ในโครงการบริการ
วชิาการสญัจรสู่ชุมชน กิจกรรมท่ี 1 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ค  าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีองคค์วามรู้ดา้นงานวิจยั
และบริการวชิาการสู่ชุมชน (สวพ.4.1-8-06) และโครงการการพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยัท่ีมีศกัยภาพ กิจกรรมท่ี 1 การอบรม
เชิงปฏิบติัการ การพฒันานกัวจิยัชุมชนตน้แบบ และ กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การท างานวิจยัท่ีเนน้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน(สวพ. 4.1-8-07) 

8.6 ในปีงบประมาณ 2556 – 2557 มีการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัท างานวิจัย
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ดงัน้ี (สวพ. 4.1-8-08)    

 

ปีงบประมาณ ช่ือโครงการ นักวจิยั งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2556 
1.คุกก้ีเมลด็กระบก ผศ.พจนีย ์ บุญนา 15,000 
2. การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ีระลึก
จากแป้งเปลือกทุเรียน 

ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 225,000 

3. การแปรรูปผา้ขาวมา้เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทกระเป๋า
เพ่ือจ าหน่ายเป็นสินคา้OTOP 

ผศ.เสาวลกัษณ์  คงคา
ฉุยฉาย 

200,000 

4. การพฒันาผา้บาติกเพื่อผลิตภณัฑข์องท่ีระลึก
ส าหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐเ์กาะเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี 

นางสาวสุวดี  ประดบั 270,000 

ปีงบประมาณ 
2556(ต่อ) 

5. การควบคุมการยอ้มสีธรรมชาติและพฒันาประยกุต์
กบัลายทอกะเหร่ียง 

นางกญัญุมา ญาณวโิรจน์ 225,000 
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ปีงบประมาณ ช่ือโครงการ นักวจิยั งบประมาณ 
6. การพฒันาหมอ้น่ึงแรงดนัสูงเพ่ือการสกดัสีและยอ้ม
สีธรรมชาติ 

ดร.กาญจนา  ลือพงษ ์ 411,800 

7. การพิมพสี์ธรรมชาติจากเปลือกลูกจากแหง้ ดร.กาญจนา  ลือพงษ ์ 46,000 
8. การออกแบบและพฒันาเส้ือผา้จากผา้ทอพ้ืนเมือง
ไทยทรงด า อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

นางสาวฐิติมา  พทุธบูชา 46,000 

9. การออกแบบเคร่ืองแต่งกายบุรุษ สตรี โดยใชผ้า้
กาบบวัเอกลกัษณ์หตัถกรรมส่ิงทอพ้ืนถ่ินของจงัหวดั
อุบลราชธานี 

นายกฤษดา  รัตนางกรู 
 

46,000 

10. การศึกษาลวดลวยผา้ทอโบราณของชนชาติลาว
คร่ังบา้นโคกหมอ้ จงัหวดัอุทยัธานี 

ผศ.เสาวนีย ์ อารีจงเจริญ 46,000 

11. การออกแบบลวดลายผา้ทอแบบร่วมสมยัเพ่ือการ
ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ ชุมชนทอผา้วดั
ไผหู่ชา้ง อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

นายทวศีกัด์ิ  สาสงเคราะห์ 46,000 

ปีงบประมาณ 
2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ นกัวจิยั งบประมาณ 
1. การพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และ
บกพร่องจากการปลูกของตน้และผลเผือกหอมชุมชน
อ าเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิ ง
พาณิชย ์

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
 

314,900 

2. การพฒันาผลิตภณัฑข์นมปังจากเน้ือลูกตาลสุกเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
 

314,900 

3. การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากเปลือกนอกของกา้นเผือก
เหลือใช้ในกลุ่มผูท้  านาเผือกอ าเภอบ้านหมอจังหวดั
สระบุรีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

ผศ.จุฑามาศ  พีรพชัระ 
 

449,800 

4. หลกัสูตรการฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมรายไดผู้สู้งอายุ
ส าหรับชมรมผูสู้งอายุ ต าบลอุทยั อ าเภออุทยั จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

ผศ.อภิรัติ  โสฬศ 225,000 

5.  ศึกษาและพัฒนาการท าขนมไทยพ้ืนบ้าน  จ .
สุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่เชิงพาณิชย ์

น.ส.ศนัสนีย ์ทิมทอง 270,000 

6. พฒันาภูมิปัญญาเส้ือผา้ชนกลุ่มน้อยไทย-จีน เพ่ือสู่
ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาวไททรงด ากบัชาวจว้ง
กวางสี 

ผศ.วาสนา  ชา้งม่วง 270,000 

7. การออกแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอจากผา้ยอ้มใบล าไย
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีต าบลยุหว่า 
อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

นายกอ้งเกียรติ  มหาอินทร์ 180,000 
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ปีงบประมาณ ช่ือโครงการ นักวจิยั งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2557 
8. การออกแบบและพฒันาผืนพรมจากเศษผา้เหลือใช้
ด้วย เทคนิคการใช้เคร่ืองยิงพรม (Hand Tufted) 
ส าหรับกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเคียนงาม  
จงัหวดันครนายก 

นายทวศีกัด์ิ  สาสงเคราะห์ 270,000 

9. การศึกษาและพฒันาบรรจุภัณฑ์ของฝากส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ลาสลิดแปรรูป จงัหวดัสมุทรปราการ 

นางสาวมยรีุ  เรืองสมบติั 287,900 

10. การศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจาก
เปลือกทุเรียน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนจนัทบูร อ าเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 

นายกรณ์พงศ ์ ทองศรี 315,300 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
5 8 ขอ้ 5 8 ขอ้ 5 8 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวพ. 4.1-1-.01 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 693/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
ยทุธศาสตร์การวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

สวพ. 4.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์การวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.1-1-03 เล่มยทุธศาสตร์การวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.1-1-04 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานของกลุ่มวจิยั 
สวพ. 4.1-1-05 ปฏิทินการปฏิบติังานกลุ่มวจิยั 
สวพ. 4.1-1-06 เวป็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา   http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-1-07 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา 
สวพ. 4.1-1-08 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ 
สวพ. 4.1-1-09 ระเบียบสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวา่ดว้ยการใชจ่้ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวจิยั พ.ศ.2547 
สวพ. 4.1-1-10 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไป

เสนอผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ พ.ศ. 2551 
สวพ. 4.1-1-11 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายคา่ตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุประจ า

วารสารวชิาการและวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 
สวพ. 4.1-1-12 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายคา่ตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุประจ า

วารสารวชิาการและวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 
สวพ. 4.1-1-13 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยกองทุนเพ่ือการวจิยั พ.ศ. 2555 
สวพ. 4.1-1-14 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยวา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ.2555 
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สวพ. 4.1-1-15 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
การวจิยัเป็นเงินรางวลัสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความในวารสาร 

สวพ. 4.1-1-16 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการจดัสรรสิทธิ
ประโยชน์และการโอนสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  

สวพ. 4.1-1-17 สรุปภาพรวมโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2556-2557 
สวพ. 4.1-1-18 โครงสร้างการบริหารสถาบนัวจิยัและพฒันา 
สวพ. 4.1-1-19 บนัทึกขอ้ความประกาศรับขอ้เสนอการวจิยั  
สวพ. 4.1-1-20 เอกสารสรุปขอ้มูลขอ้เสนอการวจิยั  
สวพ. 4.1-1-21 ค าสัง่แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาขอ้เสนอการวจิยั 
สวพ. 4.1-1-22 บนัทึกขอ้ความแจง้ผลการพิจารณาขอ้เสนอการวจิยั   
สวพ. 4.1-1-23 บนัทึกขอ้ความแจง้การท าสญัญารับทุนอดุหนุนวจิยั  
สวพ. 4.1-1-24 บนัทึกขอ้ความแจง้ใหร้ายงานความกา้วหนา้รายไตรมาศ  
สวพ. 4.1-1-25 รายงานการประเมินคุณภาพผลงานวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
สวพ. 4.1-1-26 บนัทึกขอ้ความประกาศรับผลงานเขา้ร่วมน าเสนอในงานต่างๆ 
สวพ. 4.1-1-27 หนงัสืออนุมติัโครงการฯและค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
สวพ. 4.1-1-28 รายงานผลการด าเนินฯเสนอมหาวทิยาลยั 
สวพ. 4.1-1-29 เอกสารข่าวรายเดือน/จดหมายข่าวมหาวทิยาลยั 
สวพ. 4.1-1-30 บนัทึกขอ้ความน าเสนอผลการด าเนินงานในท่ีประชุมผูบ้ริหาร 
สวพ. 4.1-1-31 เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา  http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-1-32 หนงัสือแจง้เวยีนประชาสมัพนัธ์การอบรม/พฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 
สวพ. 4.1-1-33 เวป็ไซต ์facebook สถาบนัวจิยัและพฒันาประชาสมัพนัธ์การอบรม/พฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัจาก

หน่วยงานภายนอก 
สวพ. 4.1-1-34 บนัทึกขอ้ความส ารวจความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 
สวพ. 4.1-1-35 สรุปผลการส ารวจความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 
สวพ. 4.1-1-36 ขออนุมติัด าเนินโครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
สวพ. 4.1-1-37 ประชาสมัพนัธ์รับสมคัรนกัวจิยั/บุคลากรเขา้รับพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยั 
สวพ. 4.1-1-38 สรุปและรายงานผลผลการด าเนินโครงการ 
สวพ. 4.1-1-39 สรุปผลการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สวพ. 4.1-1-40 จดัท าประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง   การคดัเลือกนักวิจัยดีเด่นและ

หน่วยงานบริหารงานวจิยัดีเด่น ประจ าปี 2557  
สวพ. 4.1-1-41 ประชาสมัพนัธ์การคดัเลือกเชิดชูเกียรตินกัวจิยัฯ 
สวพ. 4.1-1-42 ค าสัง่แต่งตั้งอนุกรรมการฯพิจารณาคดัเลือก ท่ี 975/2556 เร่ือง แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการคดัเลือกเชิดชู

เกียรตินกัวจิยัและหน่วยงานบริหารงานวจิยัดีเด่น ประจ าปี 2556 ลงวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 
สวพ. 4.1-1-43 ประกาศผลการคดัเลือกเชิดชูเกียรติฯ 
สวพ. 4.1-1-44 มอบรางวลัแก่ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในงานวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวพ. 4.1-2-01 ขอ้เสนอการวจิยัท่ีมีนกัศึกษาร่วมเป็นทีมวจิยั 
สวพ. 4.1-2-02 งานนิทรรศการนวตักรรมและเทคโนโลยขีองนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร คร้ังท่ี 1 
สวพ. 4.1-2-03 สูจิบตัรการประชุมวิชาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 6 
สวพ. 4.1-2-04 มคอ.3 รายวชิา 

07-112-418 : โครงงานพิเศษทางออกแบบแฟชัน่ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
07-512-311 : โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
07-312-415 : โครงงานพิเศษดา้นอาหารและโภชนาการ 
03-313-303 : นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการบริการทรัพยากรมนุษย ์
06-213-210 : การอนุรักษพ์ลงังานในงานอตุสาหกรรม 

สวพ. 4.1-3-01 รายงานผลการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.1-3-02 รายงานผลการด าเนินโครงการการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัท่ีมีศกัยภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร 
สวพ.4.1-3-03 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจยัตามค าสั่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ท่ี 377/2556 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

สวพ.4.1-3-04 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางจรรยาบรรณการวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เพื่อใหน้กัวจิยัถือปฏิบติัตามรายงานการประชุมฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

สวพ.4.1-3-05 ประชาสมัพนัธ์จรรยาบรรณการวจิยัใหน้กัวจิยัทราบทัว่กนัผา่น http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.4.1-3-05 รายงานผลกิจกรรมเชิดชูเกียรตินกัวจิยัและหน่วยงานบริหารงานวจิยัดีเด่น ประจ าปี 2556 
สวพ. 4.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั โครงการวจิยัสญัจร โครงการอบรมเชิง

ปฏบัติการการเขียนขอ้เสนอวจิยัเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปี 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
สวพ. 4.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวจิยัสญัจร 
สวพ. 4.1-3-03 ค าสัง่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 377/2556 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การวจิยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณการวจิยั วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
สวพ. 4.1-3-05 เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา  http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-3-06 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินกัวจิยัและหน่วยงานบริหารงานวจิยัดีเด่น 
สวพ. 4.1-4-01 สรุปขอ้มูลงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั ประจ าปี 2556-2557 
สวพ. 4.1-4-02 งบประมาณโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2556-2557 
สวพ. 4.1-4-03 สารสนเทศเพ่ือคน้หาแหล่งทุนภายนอกผา่นเวป็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา httt://trd.rmutp.ac.th  
สวพ. 4.1-4-04 พีเ่ล้ียงนกัวจิยัเพ่ือช่วยในการตรวจสอบขอ้เสนอการวจิยั ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร ท่ี 401/2556 ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556  
สวพ. 4.1-4-06 สรุปขอ้มูลโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปี 2555 
สวพ. 4.1-5-01 ภาพภ่ายหอ้งปฏิบติัการวจิยั 
สวพ. 4.1-5-02 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  http://lib.arit.rmutp.ac.th 

http://ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวพ. 4.1-5-03 สารสนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลยัเขา้ถึงไดจ้าก http://www.rmutp.ac.th/ ในกล่อง สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

สวพ. 4.1-5-04 สารสนเทศดา้นการวจิยัของสถาบนัวจิยัและพฒันา เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ird.rmutp.ac.th 
สวพ. 4.1-5-05 สารสนเทศดา้นการท างานและเผยแพร่ผลงานวจิยั เขา้ถึงไดจ้าก http://ird.rmutp.ac.th หวัขอ้ทุนวจิยั

จากหน่วยงานภายนอก การตีพิมพบ์ทความในวารสาร การประชุมวชิาการ 
สวพ.4.1-5-06 ฐานขอ้มูลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั http://rpm.rmutp.ac.th 
สวพ.4.1-5-07 รายงานผลการด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 6 
สวพ.4.1-5-08 รายงานผลการด าเนินงานโครงการจดันิทรรศการงานวจิยัส่ิงประดิษฐ ์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
สวพ.4.1-5-09 รายงานผลการด าเนินโครงการการจดัท าวารสารวิชาการและวจิยั มทร.พระนคร 
สวพ. 4.1-5-10 รายงานผลการด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 6 
สวพ. 4.1-6-01 แบบประเมินคุณภาพผลงานวจิยั ประจ าปี 2555 
สวพ. 4.1-6-02 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 178 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพ

ผลงานวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
สวพ. 4.1-6-03 สรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานวจิยั ประจ าปี 2555 
สวพ. 4.1-6-04 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสนบัสนุนกนัธกิจดา้นการวจิยั 
สวพ. 4.1-6-05 สรุปผลการความพึงพอใจต่อการสนบัสนุนกนัธกิจดา้นการวจิยั 
สวพ. 4.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ คร้ังท่ี 2/2557  
สวพ. 4.1-7-02 รายงานการประชุมจดัท า Mind Map เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
สวพ. 4.1-7-03 แผนพฒันา  Mind Map เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
สวพ. 4.1-8-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
สวพ. 4.1-8-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการสญัจร 
สวพ. 4.1-8-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัท่ีมีศกัยภาพ    
สวพ. 4.1-8-04 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมระหวา่ง มทร.พระนคร กบั จงัหวดัสิงห์บุรี เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมือง

ชะอ า  และ มรภ.กาญจนบุรี 
สวพ. 4.1-8-05 ขอ้มูลความตอ้งการ/ปัญหาของชุมชนพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี  

ขอ้มูลความตอ้งการ/ปัญหาของชุมชนพ้ืนท่ีเทศบางเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  
ขอ้มูลความตอ้งการ/ปัญหาของชุมชนพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ขอ้มูลความตอ้งการ/ปัญหาของชุมชนพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่างทอง  
ขอ้มูลความตอ้งการ/ปัญหาของชุมชนพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
ในเวป็ไซต ์http://ird.rmutp.ac.th/ขอ้มูลความตอ้งการเทคโน/ 

สวพ. 4.1-8-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการสญัจร 
สวพ. 4.1-8-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัท่ีมีศกัยภาพ    
สวพ. 4.1-8-08 สรุปขอ้มูลโครงการวจิยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-56.xls
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88.%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-56.xlsx
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/09/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-56.xlsx
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88.%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-57.xls
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-57.xls
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จุดแข็ง 
1. มหาวทิยาลยัมีหน่วยงานกลางท่ีดูแลระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งชดัเจน คือ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  โดยมีภารกิจในการประสานงานน านโยบายการวจิยัระดบัมหาวทิยาลยัสู่การปฏิบติัในระดบั
คณะ สร้างความเขม้แขง็ในการท างานวจิยัของหน่วยงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

2. มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนบัสนุนและเอ้ืออ านวยในการท างานวจิยัแก่อาจารย/์นกัวจิยั
ผา่นหลายช่องทาง 

3. มีระบบและกลไกการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยซ่ึีงสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  

4. มีการพฒันาบุคลากรดา้นการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง  
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย/์นักวิจัยของบประมาณ
จากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย/์นักวิจัยท างานวิจัยบน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรืองานวิจัยท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนโดยการบูรณาการกบัพนัธกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 

 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
 

 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พรีพชัระ     โทร  0-2282-9009  ต่อ 6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2 :   ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.2) (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

 1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 โดย มหาวิทยาลยัได้ก าหนดระบบและกลไกและสนับสนุนการตีพิมพผ์ลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและหรือนานาชาติ รวมทั้ งมีการเผยแพร่ผลงานในการจัดนิทรรศการ
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกระดบัชาติและนานาชาติ ดงัน้ี 

 1.1 มีการจดัท าขั้นตอนการด าเนินงานเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สวพ. 4.2-1-01) ประชาสมัพนัธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทราบโดยทัว่กนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th (สวพ.4.2-1-02) และ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรคต์ามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวิจยั
และพฒันา (สวพ. 4.2-1-03) 

 1.2 มีการจดันกัวจิยัพ่ีเล้ียงแยกตามสาขาวชิาการงานวิจยัของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้ค  าแนะน าในการเขียนบทความ
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการและการประชุมสมัมนาทางวชิาการ (สวพ.4.2-1-04)  

 1.3 มีศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความเหมาะสม
ภาษาองักฤษของผลงานส าหรับน าเสนอในการประชุมวชิาการและตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ (สวพ.4.2-1-05) 

 1.4 มีการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือเขา้ร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการโดยจดัท าประกาศมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดบันานาชาติ 
พ.ศ. 2551 (สวพ.4.2-1-06) และด าเนินการในกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง (สวพ. 4.2-1-07) 

 1.5 มีการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการจดัการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลโดย
ความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล (สวพ. 4.2-1-08) 

 1.6 มีการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการจดัท าวารสารวชิาการและวิจยั มทร.พระนคร เพื่อเป็นเวทีรองรับการ
ตีพิมพผ์ลงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง (สวพ 4.2-1-09) 

 1.7 มีการจ่ายค่าตอบแทบส าหรับผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ โดยด าเนินการ
ผ่านกองทุนเพ่ือการวิจัยจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพื่อการวจิยัเป็นเงินรางวลัสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความในวารสาร (สวพ 4.2-1-10) 

 1.8 มีการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการจ่ายค่าตีพิมพก์รณีวารสารเรียกเก็บเงิน (สวพ. 4.2-1-11) 
 1.9  มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณใหบุ้คลาการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นรูปแบบอ่ืนๆ 

เช่น โครงการจดันิทรรศการวจิยั ส่ิงประดิษฐร่์วมกบัหน่วยงานภายนอก ในกิจกรรมการจดันิทรรศการในงานวนันกัประดิษฐ ์

http://ird.rmutp.ac.th/
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การจดันิทรรศการวิจยัในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การจดันิทรรศการ “การน าเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ” (สวพ.4.2-1-12) การจดัท าโครงการเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานบริการวชิาการ (สวพ.4.2-1-13)  

 
     2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้

เป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 โดย มหาวิทยาลยัจดัท าระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค ์เพ่ือใหเ้ป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบ ดังน้ี 
 2.1 มีการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวจิยัและบริการวิชาการ (สวพ.4.2-2-01) และ

ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัวิจยัและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th 
(สวพ.4.2-1-02) และก าหนดผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานเผยแพร่ผลงานวจิยัหรือผลงานสร้างสรรคต์ามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการสถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ. 4.2-1-03) 

 2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการรวบรวม พิจารณาคดัสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจยัหรือ
ผลงานสร้างสรรคใ์หเ้ป็นความรู้ท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ใจได ้(สวพ. 4.2-2-04) 

 2.3 ด าเนินการรวบรวมผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดจ้ากพิจารณาคดัสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์  จดัท า
เอกสารและหรือซีดีเผยแพร่งานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ. 4.2-2-05)  และ
เอกสารร้อยเรียงเร่ืองเล่างานวจิยั (สวพ. 4.2-2-06) เอกสารเผยแพร่ผลงานกลว้ยครบวงจร (สวพ. 4.2-2-07) 

 2.4 มีการด าเนินการจดัใหมี้การสมัภาษณ์อาจารยเ์จา้ของผลงานวจิยัและเผยแพร่ผ่านส่ือ คือ รายการมหาวิทยาลยั
ทา้ฝันผา่นทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง 5 (สวพ. 4.2-2-08) 

 
 3. มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 โดย มหาวิทยาลยัน าองค์ท่ีได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เผยแพร่สูสาธารณชน ดังน้ี 
 3.1 เผยแพร่วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ผลงานเอกสารและซีดีเผยแพร่งานวิจัยและบริการวิชาการ 

เอกสารร้อยเรียงเร่ืองเล่างานวิจยั แก่หน่วยงานภายนอก จ านวน 674 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จ านวน 78 แห่ง มหาวิทยาลยัเอกชน/วิทยาลยัเอกชน จ านวน 73 แห่ง สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 399 แห่ง หอสมุด
แห่งชาติ จ านวน 16 แห่ง วิทยาลยัชุมชน จ านวน 19 แห่ง เครือข่าย มทร. จ านวน 89 แห่ง (สวพ. 4.2-3-01)  

 3.2 ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลตามขอ้ 3.1 ผ่านเว็บไซต์สถาบนัวิจัยและพฒันา http://www.ird.rmutp.ac.th เว็บไซต์
คล ินิก เทคโนโลย ี  http://clinictech.rmutp.ac.th และ เว ็บ ไซต ์การจ ัดการความ รู ้ของสถาบ ันว ิจ ัยและพฒันา 
http://ird.rmutp.ac.th/km/  (สวพ 4.2-3-02)  

 3.3 ประชาสมัพนัธ์ผลงานผา่นส่ือโทรทศัน์ คือ รายการมหาวทิยาลยัทา้ฝัน ทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง 5 (สวพ.4.2-3-03) 
 

  4. มีการน าผลงานงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 โดย มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนบัสนุนการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยมี
การด าเนินการ ดงัน้ี 

4.1 จดัท าตวัอยา่งแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับการน าผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน/
กลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) http://ird.rmutp.ac.th/km/แนวปฏิบัติท่ีดี-good-practices/ 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/km/แนวปฏิบัติที่ดี-good-practices/
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(สวพ 4.2-4-01) และก าหนดให้นักวิจยัท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณวิจยัน าผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์โดยระบุในสญัญารับทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอ้ 11.  ผลงานวิจยัของผูรั้บทุน
ตอ้งตีพิมพ ์หรือเผยแพร่ หรือน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัส้ินสุดการวจิยั...(สวพ 4.2-4-02) 

4.2 ก าหนดผูรั้บผิดชอบติดตามการน าผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ คือ งานติดตามและ
ประเมินผลในกลุ่มวจิยั (สวพ 4.2-4-03) 

4.3 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานวิจัย โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการวิ จัย
งบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย (สวพ 4.2 -4-04) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามค าสัง่ท่ี 178/2555  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลงานวจิยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 (สวพ. 4.2-4-05) 

 4.4 มีการน าผลงานวจิยั/ผลงงานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์และมีการรับรองการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์จาก
หน่วยงานภายนอก (สวพ. 4.2-4-06) 

 

หน่วยงาน 
จ านวนงานวจิัย 

(เร่ือง) 
จ านวนงานสร้างสรรค์ 

(เร่ือง) 

ผลรวมของงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

(เร่ือง) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 8 8 16 
คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 7 0 7 
คณะบริหารธุรกิจ 20 0 20 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 9 14 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 0 6 
คณะศิลปศาสตร์ 18 0 18 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 10 1 11 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการคออกแบบ 10 0 10 

รวม 84 18 102 
 

 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์                  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

โดย มหาวทิยาลยัมีนโยบายสนบัสนุนการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
 5.1 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งชดัเจนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

สถาบันวิจัยและพฒันา (สวพ.4.2-5-01) จัดท าขั้นตอนการจดทะเบียน จดแจ้งทรัพยสิ์นทางปัญญาผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ (สวพ.4.2-5-02) และประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทราบผ่านทางเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th/
ทรัพยสิ์นทางปัญญา/ (สวพ.4.2-5-03)  

5.2 มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ของนักวิจยัโดยจัดท าเป็น ระเบียบมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ.2555 (สวพ.4.2-5-04) และประกาศมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจดัสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (สวพ.4.2-5-05) 

http://ird.rmutp.ac.th/ทรัพย์สินทางปัญญา/
http://ird.rmutp.ac.th/ทรัพย์สินทางปัญญา/
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5.3 ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานท่ีไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ประกอบดว้ย อนุสิทธิบตัร จ านวน 

2 ผลงาน ลิขสิทธ์ิ จ านวน 6 ผลงาน (สวพ. 4.2-5-06) 

 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลกัฐาน รายการ 
สวพ. 4.2-1-01 คู่มือขั้นตอนการด าเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สวพ. 4.2-1-02 เวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th/คู่มือขั้นตอนการปฏิบติั 
สวพ. 4.2-1-03 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
สวพ. 4.2-1-04 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 4.1/2556 เร่ือง แต่งตั้งนกัวจิยัพ่ีเล้ียงมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.2-1-05 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง การจดัตั้งศูนยภ์าษา 
สวพ. 4.2-1-06 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไป

เสนอผลงานทางวชิาการระดบันานาชาติ พ.ศ.2551 
สวพ. 4.2-1-07 เอกสารประกอบกิจกรรมการสนบัสนุนใหบุ้คลากรน าเสนอผลงานระดบันานาชาติ 
สวพ. 4.2-1-08 หนงัสืออนุมติัโครงการการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 5 
สวพ. 4.2-1-09 หนงัสืออนุมติัโครงการการจดัท าวารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2556-2557 
สวพ. 4.2-1-10 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการ

วจิยัเป็นเงินรางวลัสนบัสนุนการตีพิมพบ์ทความในวารสาร 
สวพ. 4.2-1-11 หนงัสืออนุมติัการจ่ายค่าตีพิมพก์รณีวารสารท่ีเรียกเก็บเงิน 
สวพ. 4.2-1-12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการจดันิทรรศการวจิยัและส่ิงประดิษฐ ์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
สวพ. 4.2-1-13 รายงานผลการด าเนินงานการจดัท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวจิยัและบริการวชิาการ 
สวพ. 4.2-2-01 ขั้นตอนการด าเนินงานเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวจิยัและบริการวชิาการ 
สวพ. 4.2-2-02 เวบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยัและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th/คู่มือขั้นตอนการปฏิบติั 
สวพ. 4.2-2-03 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
สวพ. 4.2-2-04 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 1015/2556 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจดัท าเอกสารและซีดีเผยแพร่ผลงานวจิยัและบริการวชิาการ ประจ าปี 2556 
สวพ. 4.2-2-05 รูปแบบเล่มเอกสารและซีดีเผยแพร่งานวจิยัและงานบริการวชิาการ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 4.2-2-06 เอกสารร้อยเร่ืองเล่างานวจิยั 

http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-56-2.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-56-2.pdf
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รหัสหลกัฐาน รายการ 
สวพ. 4.2-2-07 เอกสารเผยแพร่ผลงานกลว้ยครบวงจร  
สวพ. 4.2-2-08 เทปบบนัทึกรายการมหาวทิยาลยัทา้ฝัน 
สวพ. 4.2-3-01 หนงัสือน าส่งเพ่ือประชาสมัพนัธ์วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร เอกสารและซีดีเผยแพร่

ผลงานวจิยัและบริการวชิาการ เอกสารร้อยเรียงเร่ืองเล่างานวจิยั 
สวพ. 4.2-3-02 ผ่านเวบ็ไซต์สถาบนัวิจยัและพฒันา http://www.ird.rmutp.ac.th  

เวบ็ไซต์คลินิกเทคโนโลยี  http://clinictech.rmutp.ac.th                                                           
เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ของสถาบนัวิจัยและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th/km/   

สวพ. 4.2-3-03 เทปบบนัทึกรายการมหาวทิยาลยัทา้ฝัน 
สวพ. 4.2-4-01 เวบ็ไซต์การจัดการความรู้ของสถาบนัวิจัยและพฒันา  

http://ird.rmutp.ac.th/km/แนวปฏิบติัท่ีดี-good-practices/ 
สวพ. 4.2-4-02 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ. 4.2-4-03 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
สวพ. 4.2-4-04 แบบรายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการวิจยังบประมาณภายใน  
สวพ. 4.2-4-05 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 178/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพผลงานวิจยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
สวพ. 4.2-4-06 ตวัอย่างหนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 
สวพ. 4.2-5-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
สวพ. 4.2-5-02 ขั้นตอนการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา  
สวพ. 4.2-5-03 หน้าเวบ็ไซต์สถาบนัวิจยัและพฒันา http://ird.rmutp.ac.th/ทรัพยสิ์นทางปัญญา/ 
สวพ. 4.2-5-04 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พ.ศ.2555 
สวพ. 4.2-5-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดสรรสิทธิ

ประโยชน์และการโอนสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  
สวพ. 4.2-5-06 หนงัสือรับรองการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

จุดแข็ง 
- มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างชัดเจน คือ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  ซ่ึงสามารถบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยั และงานสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
- มีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจ านวนมาก 
- มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจยัและผลงารสร้างสรรค์ ท่ีมีประโยชน์โดยรวบรวมเป็นเอกสารท่ี

สามารถเขา้ใจไดง่้าย เผยแพร่สู่สาธารณชนผา่นช่องทางต่างๆ 
- มหาวทิยาลยัสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรือผลงานสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อเสนอแนะ 
- พฒันาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/km/แนวปฏิบัติที่ดี-good-practices/
http://ird.rmutp.ac.th/ทรัพย์สินทางปัญญา/
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- พฒันาระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thaijo เต็มรูปแบบ 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 

 

ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
 

 
……………………………… 
 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ        พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.3 :   เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า  (สกอ. 4.3) (ก.พ.ร.56 
4.4, ก.พ.ร.57 3.4)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ปัจจยัน าเขา้ 
 สูตรการค านวณ : 

1.  ค านวณจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ   = 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก  

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า  
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดบัคณะวชิาและระดบัสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
2. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมนิ : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

1.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบนั 

  22,941,408 

- จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบนั 

  21,389,409 

- จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบนั 

  1,551,999 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นบัผูล้าศึกษาต่อ)   560.50 
จ านวนนกัวจิยัประจ าทั้งหมด    0.00 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยัประจ า 

  40,930.26 

 

ผลการด าเนินงาน (ในระดบัคณะแยกหน่วยงานเป็นสาขาวชิา) 

ล าดบั หน่วยงาน จ านวนเงนิ
ภายใน 

จ านวนเงนิ
ภายนอก 

รวมเงนิ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวจิัยประจ า  

(ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,913,600 0 1,913,600 50 3.18 
2 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 4,068,200 854,999 4,923,199 76.50 5.00 
3 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 300,000 110,000 410,000 30.00 1.14 
4** คณะบริหารธุรกิจ 2,575,834 0 2,575,834 91.5 5.00 
5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 859,240 0 859,240 62.50 1.15 
6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4,108,500  0 4,108,500 113.00 3.03 
7** คณะศิลปศาสตร์ 1,168,580 35,000 1,203,580 85.00 2.83 
8 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 2,389,655 552,000 2,941,655 32.00 5.00 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 4,005,800 0 4,005,800 20.00 5.00 
 รวม 9 คณะ 21,389,409 1,551,999 22,941,408 560.50 3.48 

             ** หมายถึง กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3     31.33 3.48 

*หมายเหตุ  - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีค่าเป้าหมาย 36,000 บาท/คน 
  - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 15,000 บาท/คน 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.3-01 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 4.3-02 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.3-03 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
สวพ. 4.3-04 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 4.3-05 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 4.3-06 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.3-07 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 4.3-08 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์คณะอุตสาหกรรมส่ิงทและออกแบบแฟชัน่ 
สวพ. 4.3-09 ตางรางสรุปงบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 4.3-10 ขอ้มลูจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 

จุดแข็ง 
- มหาวิทยาลยัมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- การเสนอของบประมาณวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยัยงัมีน้อย 
ข้อเสนอแนะ 

- จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะในการจดัท าขอ้เสนอการวิจยัเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ 9 คณะ 
 

 
 

แผนพฒันา 
- จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ค  าแนะน า 

ขอ้เสนอแนะในการจดัท าขอ้เสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

 

 
ปีการศึกษา 2557 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า       เมฆเกรียงไกร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
      (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พรีพชัระ    โทร  0-2282-9009 ต่อ  6099 

      (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4 :   งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.5)  (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการค านวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 ก าหนดระดบัคุณภาพงานวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานวจิยั 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ประกาศของสมศ.  

1.00 มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 

ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  
0.25 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  
0.50 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาซียน  
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

 * องคป์ระกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย 
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บูรไน ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งนอ้ย 5 ประเทศหมายถึงนบัรวม

ประเทศไทยดว้ย) และการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นตอ้งแสดงในต่างประเทศ 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม
อาเซียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวชิา ร้อยละ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 10 

 

การคิดคะแนนระดบัคณะ ใหน้ าคะแนนท่ีคิดไดข้องแต่ละกลุ่มสาขาวชิามาหาค่าเฉล่ีย และการคิดคะแนนระดบัสถาบนั ใหน้ า
คะแนนท่ีคิดไดใ้นแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัประจ าทั้งหมด   600.50 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง   560.50 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ   40.00 
- จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีปฏิบติังานจริง   0.00 
- จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   0.00 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

รอบ 12 เดือน 

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

- จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI    (ค่าน ้ าหนกั 0.25) 

8 6 12 10 10 25 12  8 91 

- จ านวนบทความวจิยัท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ. (ค่าน ้ าหนกั 0.50) 

   1  1    2 

-จ านวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของสมศ.(ค่าน ้ าหนกั 0.75) 

 1   11   1  13 

- จ านวนการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอ้มูลการ
จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  
หรือ ISI หรือ Scopus (ค่าน ้ าหนกั 1.00) 

    1   4  5 

จ านวนรวมของบทความวจิยัทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ 8 7 12 11 22 26 12 5 8 111 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

 คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั
หรือจงัหวดั (ค่าน ้ าหนกั 0.125) 

    7   1  1 

- จ านวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (ค่า
น ้ าหนกั 0.25) 

 14   6   14  28 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ (ค่าน ้ าหนกั 0.50) 

 5        5 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาซียน (ค่าน ้ าหนกั 0.75) 

         0 

- จ านวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
(ค่าน ้ าหนกั 1.00) 

         0 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ 0 19 0 0 13 0 0 15 0 34 
 

ผลการด าเนินงาน  

หน่วยงาน 
งานวจิัย งานสร้างสรรค์ ผลรวมถ่วง นน. 

งานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ 

จ านวนอาจารย์
และนักวจิัย

ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง
น า้หนัก 

คะแนน จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น า้หนัก 

รวมค่าถ่วง
น า้หนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น า้หนัก 

รวมค่าถ่วง
น า้หนัก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 0.25 2.00 0 0 0 2.00 51 3.92 0.98 
2. คณะเทคโนโลยคีหกรรม
ศาสตร์ 

6 
7 

2.25 
0.75 

2.25 14 
5 

0.25 
0.50 

6.00 8.25 78.5 10.51 2.63 

3. คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

12 0.25 3.00 0 0.00 0.00 3.0 33 9.09 2.27 

4. คณะบริหารธุรกจิ 10 
1 

0.25 
0.50 

3.00 0 0.00 0.00 3.00 96.5 3.11 1.55 

5. คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

10 
11 
 

0.25 
0.75 
1.00 

11.75 7 
6 

0.125 
0.25 

2.375 14.125 69.5 20.32 5.00 

6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25 
1 

0.25 
0.50 

6.75 0 0.00 0.00 6.75 124 5.44 1.36 

7. คณะศิลปศาสตร์ 12 0.25 3.00 0 0 0 3.00 89.00 3.37 1.69 
8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 1 

4 
0.75 
1.00 

4.75 1 
14 

1.125 
0.25 

3.625 8.375 35.00 23.93 5.00 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 8 0.25 2.0 0 0 0 2.0 24.00 8.33 2.08 
รวม 9 คณะ  110 - 32.75 46 - 12 50.75 600.50 - 2.51 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3     22.56 2.51 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวพ. 4.4-01 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 4.4-02 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

 
สวพ. 4.4-03 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

สวพ. 4.4-04 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 4.4-05 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สวพ. 4.4-06 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.4-07 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 4.4-08 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่คณะอุตสาหกรรมส่ิงทและออกแบบ

แฟชัน่ 
สวพ. 4.4-09 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ 
สวพ. 4.4-10 ขอ้มูลจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร 
2. มหาวิทยาลยัให้การสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การตีพิมพบ์ทความวิจยั และบทความวิชาการระดบันานาชาติมีจ านวนน้อย  

 

ข้อเสนอแนะ 
- ก าหนดมาตรการให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงกบัการจัดสรร

งบประมาณ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………… 
 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ 9 คณะ 
 

 

แผนพฒันา 
- ก าหนดมาตรการให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงกับการจัดสรร
งบประมาณ 

 

 
ปีการศึกษา 2557 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6007 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.5 :  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.6)  (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการค านวณ : 
 

 ผลรวมของจ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทั้งหมด   600.50 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง   560.50 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ   40 
- จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีปฏิบติังานจริง   0.00 
- จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   0.00 
จ านวนผลงานวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์   85 
จ านวนผลงานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์    18 
ผลรวมของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์   103 
ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์   17.15 

 
ผลการด าเนินงาน  

ล าดบั 
หน่วยงาน 

จ านวน
งานวจิัย 

จ านวนงาน
สร้างสรรค์ 

ผลรวมของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าและ

นักวจิัยทั้งหมด 

ร้อยละของงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 0 1 51 1.96 0.49 

2 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 8 8 16 78.5 20.38 5.00 

3 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 7 0 7 33 21.21 5.00 

4 คณะบริหารธุรกิจ 20 0 20 96.5 20.73 5.00 

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 9 14 69.5 20.14 5.00 

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 6 0 6 124 4.84 1.21 

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=207
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=208
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ล าดบั 
หน่วยงาน 

จ านวน
งานวจิัย 

จ านวนงาน
สร้างสรรค์ 

ผลรวมของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์
ประจ าและ

นักวจิัยทั้งหมด 

ร้อยละของงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

คะแนน 

7 คณะศิลปศาสตร์ 18 0 18 89.00 20.00 5.00 

8 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 10 1 11 35 31.43 5.00 

9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 10 0 10 24.00 41.67 5.00 

 รวม 9 คณะ 85 18 103 600.50 17.15 4.29 

หมายเหตุ ระดบัคณะใหแ้ยกเป็นสาขาวชิา 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

10 3.93 0.98 6.67 1.67 17.15 4.29 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.5-01 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 4.5-02 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.5-03 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
สวพ. 4.5-04 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 4.5-05 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สวพ. 4.5-06 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.5-07 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 4.5-08 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทและออกแบบ

แฟชัน่ 
สวพ. 4.5-09 ตางรางสรุปงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ 
สวพ. 4.5-10 ขอ้มูลจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 
จุดแข็ง 

- มหาวิทยาลยัมีองค์ความรู้จากงานวิจยัและหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ไดท้ าในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- การน าผลงานวิจยัและหรืองานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ของบางหน่วยงานยงัมีจ านวนน้อย 
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ข้อเสนอแนะ 
- ก าหนดมาตรการให้มีการน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัสรร

งบประมาณ 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

……………………………… 
 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ 9 คณะ 
 

 
……………………………… 
 

แผนพฒันา 
- ก าหนดมาตรการให้มีการน า

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัสรร
งบประมาณ 

 

ปีการศึกษา 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน       :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099      
(ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.6 :   ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)  (ก.พ.ร.56 4.4, ก.พ.ร.57 3.4)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 
 สูตรการค านวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมนิ 
 ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงัน้ี 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ  
0.50 บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต าราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ

แลว้ หรือต าราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทั้งหมด   600.50 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง   560.50 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ   40.00 
- จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีปฏิบติังานจริง   0.00 
- จ านวนนกัวจิยัประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   0.00 
 รอบ 12 เดือน 
 คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม 
จ านวนรวมผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ           
- บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ (ค่า
น ้ าหนกั 0.25) 

 1 1 1 1 1 1 7  13 

- บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 
(ค่าน ้ าหนกั 0.50) 

          

- ต  าราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดย
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษาก าหนด(ค่าน ้ าหนกั 0.75) 

 1     1   2 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน (ต่อ)  
 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

รอบ 12 เดือน 

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

- ต าราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือต าราหรือ
หนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ (ค่าน ้ าหนกั 1.00) 

     5 1  1 7 

ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ          22 

ผลการด าเนินงาน  

หน่วยงาน 
จ านวน
ผลงาน
วชิาการ 

ค่าถ่วง
น า้หนัก 

รวมค่า
ถ่วง

น า้หนัก 

ผลรวมถ่วง นน. 
ของผลงาน
วชิาการ 

จ านวนอาจารย์
และนักวจิัย

ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน า้หนัก คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 51.00 0.00 0.00 
2. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 1 

1 
0.75 
0.25 

0.75 
0.25 

1.00 78.50 1.27 0.64 

3. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 1 0.25 0.25 0.25 33.00 0.76 0.38 
4. คณะบริหารธุรกจิ 1 0.25 0.25 0.25 96.50 0.26 0.13 
5. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 0.25 0.25 0.25 69.50 0.36 0.18 
6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 5 

1 
1.00 
0.25 

5.00 
0.25 

5.25 124.00 4.23 1.06 

7. คณะศิลปศาสตร์ 1 
1 
1 

1.00 
0.75 
0.25 

1.00 
0.75 
0.25 

2.00 89.00 2.25 1.13 

8. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 7 0.25 1.75 1.75 35.00 5 2.50 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1 1 1.00 1.00 24.00 4.17 2.09 

รวม 9 คณะ  22 - 11.75 11.75 600.50 1.96 0.98 
หมายเหตุ ระดบัคณะให้แยกเป็นสาขาวิชา 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
10 0.34 0.17 0.34 0.17 1.96 0.98    

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 4.6-01 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 4.6-02 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.6-03 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
สวพ. 4.6-04 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 4.6-05 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สวพ. 4.6-06 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 4.6-07 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 4.6-08 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทและออกแบบแฟชัน่ 
สวพ. 4.6-09 ตางรางสรุปผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 4.6-10 ขอ้มูลจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดระบบกลไกการรับรองคุณภาพผลงานวชิาการของบุคลากร  
2. บุคลากรมีการจดัท าผลงานวิชาการจ านวนน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
- จดัท าระบบกลไกการรับรองคุณภาพผลงานวชิาการของบุคลากร 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

……………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- คณะ 9 คณะ 
 

 

แผนพฒันา 
จดัท าระบบกลไกการรับรองคุณภาพผลงานวชิาการ
ของบุคลากร 

ปีการศึกษา 2557 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม  (สกอ. 5.1) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. มรีะบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
มหาวิทยาลยัจัดท าระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  ดังน้ี 
1.1 จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัและหน่วยงานระดบั คณะมีความ

สอดคลอ้ง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตามเล่มคู่มือการปฏิบติังานประจ าปีผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.5.1-1-01)  และมีระบบบริหารงาน
บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเป็นการจดัเก็บขอ้มูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ ต่อ
คณาจารย ์นกัวจิยั เจา้หนา้ท่ี และบุคคลทัว่ไป (สวพ.5.1-1-02)  

1.2 มีกลไกสนบัสนุนการบริการทางวชิาการแก่สงัคม ดงัน้ี 
1.2.1 มีคณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั  มีอ านาจและหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนงานวิจยังานบริการวิชาการ

แก่สงัคม ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ พ.ศ. 2550 (สวพ.
5.1-1-03) ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนค ท่ี 34/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบนัวิจยัและ
พฒันา ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2556  (สวพ.5.1-1-04) และ คณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ ตามค าสั่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ี 1029/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ ลง
วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และตามค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ี 1151/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันางานวจิยัและงานบริการวชิาการ ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (สวพ. 5.1-1-05)  มีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี 2556 ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 973/2555 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สวพ. 5.1-1-06) 

1.2.2 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการระดับมหาวิทยาลัยคือสถาบันวิจัยและพฒันา แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริการวิชาการ ไดแ้ก่ งานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ และงานคลินิก
เทคโนโลย ีมีหนา้ท่ีประสานงานบริการวชิาการกบัหน่วยงานระดบัคณะ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบนัวิจยั
และพฒันา (สวพ.5.1-1-07) และตามโครงสร้างการพฒันางานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (สวพ.5.1-1-08) 
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1.2.3 มีระเบียบสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบนั พ.ศ. 
2545 เพ่ือใหห้น่วยงานน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัการให้บริการวิชาการ ตามระเบียบสถาบนัเทคโนโลยี   ราช
มงคลว่าดว้ยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบนั พ.ศ. 2545  (สวพ.5.1-1-09) และ ร่างระเบียบมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการบริการวชิาการ พ.ศ. ... (สวพ.5.1-1-10) 

1.2.4 มีขอ้บังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2552 และประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการของ ผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยก าหนดรายละเอียดค่าเฉล่ียภาระงานดา้นบริการวิชาการ ตามประกาศฯ    ขอ้ 3 
การคิดภาระงานบริการวชิาการ (สวพ.5.1-1-11) 

1.2.5 มีแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี       ราช
มงคลพระนคร ผลผลิต ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ จากงบประมาณของมหาวิทยาลยั รวมทั้งส้ิน 131  โครงการ      เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นกรอบและทิศทางในการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน(สวพ.5.1-1-12) 

1.2.6 มีแบบฟอร์มงานบริการวิชาการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มงานบริการวิชาการ 
(สวพ.5.1-1-13) 

1.2.7 มีหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งออกเป็น 5 ศูนย ์โดยมี
สถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นผูป้ระสานและด าเนินงาน ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 คลินิกเทคโนโลยี  มทร.พระคร ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
รวมทั้งส้ิน 16 โครงการ ตามรายงานประจ าปี 2556 และ 2557 งานวิจยัและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ คลินิกเทคโนโลย ี(สวพ.5.1-1-14) 

1.3 มีการด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด ดังน้ี 
1.3.1 มีการด าเนินโครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานวิจยั และบริการวิชาการเพื่อพฒันาศกัยภาพ

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางและเป้าหมาย
การท างานบริการวิชาการการให้บริการวิชาการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานกบัหน่วยงานทั้งในและภายนอก
สถาบนั เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ หอ้งปฎิบติังานคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พ
ระนคร และกิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงานดา้นวิจยัและบริการวิชาการ ระหวา่งวนัท่ี 11 – 13 กุมภาพนัธ์ 2527 ณ จงัหวดัเพชรบุรี 
และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (สวพ. 5.1-1-15) 

1.3.3 มีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ คร้ังท่ี 1/2557 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานและร่วมกนัแนะน าพร้อมทั้งแกปั้ญาในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันางานวิจยัและงาน
บริการวิชาการ ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ จากทั้ง 9 คณะ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมรพีพฒัน์ ชั้น 3 ส านกังานอธิการบดี มทร.พระนคร ตามเอกสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ (สวพ. 5.1-1-16) 

1.3.4 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการจดัท าคู่มือการบริการวชิาการ ในเร่ืองการบูรณาการงานบริการวชิาการ
กบัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยตวัแทนทั้ง 9 คณะ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใช ้เป็นขอ้มูลประกอบการท าคู่มือการ
บริกาวชิาการ มทร.พระนคร รวมถึงขอ้เสนอแนะเพ่ือใชใ้นการปรับปรุง คู่มือบริการวชิาการ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ณ หอ้ง
ประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านกังานอธิการบดี ตามเอกสารแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจดัท าคู่มือการบริการวชิาการ (สวพ. 5.1-1-
17) 

1.3.5 มีการรายงานความกา้วหน้าโครงการบริการวิชาการ ในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
BPM (แบบรายงานทุกวนัท่ี 10 ของเดือน) ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน (สวพ.5.1-1-18) และผลการรายงานโครงการ
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ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั (www.rmutp.ac.th) (สวพ.5.1-1-19) และรายงานต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและบริการวิชาการ คร้ังท่ี 2/2557 วนัท่ี 23 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 3.3 การรายงาน
ความกา้วหนา้โครงการบริการวชิาการ (สวพ.5.1-1-20) 

1.3.6 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามเอกสารการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
(พ.ศ.2555 - 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.5.1-1-21) และน าขอ้เสนอแนะการจากตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2555 ไปจัดท าแนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
(Improvement plan) องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแก่สงัคม (สวพ.5.1-1-22) 

1.3.7 มีรายงานประจ าปี 2556 งานวจิยัและบริการวชิาการ ท่ีรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.5.1-1-23)  

 
  2. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน 
มีการก ากบัดูแลใหมี้การบูรณาการงานบริการทางวชิาการกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 

 2.1 มีขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีระบุถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการบูรณาการกบัการเรียนการ
สอน โดยการใหน้กัศึกษาน าความรู้ไปจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน น าผลการบริการวิชาการพฒันาเป็น
ทบความ/ต ารา/หนงัสือ ปรับปรุงรายงานวชิาท่ีสอน พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร ตามขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
ขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั (สวพ.5.1-2-01) เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์การจดัการ
ความรู้ (KM) สวพ. (สวพ.5.1-2-02)   

2.2 มีการจดัท าขอ้เสนอโครงการของงบประมาณรายจ่าย/เงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ ง.7)    ท่ี
ระบุความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นการบริการวิชาการกบัพนัธกิจ การเรียนการสอนในขอ้เสนอโครงการทั้งระดบัคณะและ
ระดบัมหาวทิยาลยั ส าหรับของสถาบนัวจิยัและพฒันา เช่น โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวติ ปีท่ี 2 และ 3 ตามเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 และ
ระดบัคณะ (สวพ.5.1-2-03) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้แก่ 1)โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  2) โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ของ
กลุ่มวิสาหกิจแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสนจงัหวดัสมุทรปราการ 3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการความรู้ดา้น
ส่ือสารการตลาดเพ่ือผลิตภณัฑชุ์มชน 4) โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การผลิตหวัเช้ือจุลินทรียเ์พ่ือบ าบดัน ้ าเสียในชุมชนเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 6.) โครงการพฒันาเคร่ืองห่อขนมจีบเพ่ือชุมชนมุสลิมจังหวดันนทบุรี และ           
7) โครงการบูรณาการและมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการพฒันาและ
ฝึกอบรมการเสริมรายไดเ้พื่อครอบครัวเป็นสุข จงัหวดักาญจนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1) โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 2) โครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเก้าแสน จงัหวดั
สมุทรปราการเพ่ือการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 3) โครงการฝึกอบรมบูรณาการความรู้
ดา้นส่ือสารการตลาดเพ่ือผลิตภณัฑชุ์มชน 4) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ผา้ในจงัหวดั
ราชบุรีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การท าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ ช่วยลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 6) โครงการการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากการยอ่ยก่ิงไมแ้ละวชัพืช 7) โครงการการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนเพ่ือเขา้สู่

http://www.rmutp.ac.th/
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ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 8) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภณัฑ์และมาตรฐาน
บรรจุภณัฑ์ทอ้งถ่ิน” และ 9) โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์จากผา้จกพ้ืนเมือง ต าบลคูบวั อ าเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุรี (สวพ.5.1-2-03) 

2.3 มีการก าหนดใหผู้รั้บผิดชอบโครงการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการตามแบบประเมินผลความส าเร็จ
ของงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (สวพ.บว.10) กบัการเรียนการสอน โดยให้มีส่วนร่วมของผูรั้บผิดชอบ/กรรมการ
โครงการ นกัศึกษาช่วยงานโครงการ และชุมชน/อุตสาหกรรม/ผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ตามแบบ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคม สวพ.บว.10 (สวพ.5.1-2-04) 

2.4 มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 1) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 โครงการ 2) คณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4 โครงการ  3) คณะบริหารธุรกิจ 2 โครงการ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โครงการ 5) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 โครงการ 6) คณะศิลปศาสตร์ 1 โครงการ 7) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 1 โครงการ 8) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 โครงการ  9)ระดบัมหาวทิยาลยั 4 โครงการ (สวพ.5.1-2-05) 
 
            3. มกีารบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัการวจิยั 

มีการก ากบัดูแลใหมี้การบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สงัคมกบัการวจิยั ดงัน้ี   
3.1 มีขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท่ีไดร้ะบุถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการบูรณาการกบัการเรียน

การสอน โดยการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์จริงโดยการบูรณาการกบังานบริการวิชาการต่อยอดเป็นขอ้เสนอการวิจยั และ
การต่อยอดการท าวจิยัตามขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกบัการเรียนการสอน
และการวจิยั (สวพ.5.1-3-01) และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ (KM) สวพ. (สวพ.5.1-3-02) 

3.2 มีการจดัท าขอ้เสนอโครงการของงบประมาณรายจ่าย/เงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 
(แบบ ง.7) ท่ีไดท้ั้งระบุความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัดา้นการบริการวิชาการกบัพนัธกิจการวิจยั เช่นโครงการการพฒันาอาหาร
พ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต ตามค าเสนอของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2556 และ พ.ศ. 
2557 (สวพ.5.1-3-03) และระดบัคณะ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้แก่ 1) โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  2) โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ของ
กลุ่มวิสาหกิจแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสนจงัหวดัสมุทรปราการ 3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการบูรณาการความรู้ดา้น
ส่ือสารการตลาดเพื่อผลิตภณัฑชุ์มชน 4) โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การผลิตหวัเช้ือจุลินทรียเ์พ่ือบ าบดัน ้ าเสียในชุมชนเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 6) โครงการพฒันาเคร่ืองห่อขนมจีบเพ่ือชุมชนมุสลิมจงัหวดันนทบุรี และ 7) 
โครงการบูรณาการและมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการพฒันาและ
ฝึกอบรมการเสริมรายไดเ้พื่อครอบครัวเป็นสุข จงัหวดักาญจนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1) โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 2) โครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเก้าแสน จงัหวดั
สมุทรปราการเพ่ือการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยตน้เองอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 3) โครงการฝึกอบรมบูรณาการความรู้
ดา้นส่ือสารการตลาดเพ่ือผลิตภณัฑชุ์มชน 4) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ผา้ในจงัหวดั
ราชบุรีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การท าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ ช่วยลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 6) โครงการการมีส่วน
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ร่วมในการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากการยอ่ยก่ิงไมแ้ละวชัพืช 7) โครงการการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนเพ่ือเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 8) โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภณัฑ์และมาตรฐาน
บรรจุภณัฑ์ทอ้งถ่ิน” และ 9) โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์จากผา้จกพ้ืนเมือง ต าบลคูบวั อ าเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุรี  

3.3 มีการน าผลงานวิจยัไปสู่การใชป้ระโยชน์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 102 เร่ือง (สวพ.
5.1-3-04)  

3.4 มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการวจิยั ดงัน้ี  
1) คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 1 โครงการ 2) คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 1 โครงการ   3) คณะบริหารธุรกิจ 

1 โครงการ  4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โครงการ 5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 โครงการ  6) คณะศิลปศาสตร์            
1 โครงการ  7) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  6  โครงการ 8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ           
6 โครงการ 9) ระดบัมหาวทิยาลยั  2  โครงการ (สวพ.5.1-3-05) 

 
  4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ   

การวจิยั ดงันี ้
มีการก ากบัดูแลใหห้น่วยงานประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียน

การสอนและการวจิยั ดงัน้ี 
4.1 มีค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อท าหนา้ท่ีติดตาม

ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 25/2555 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สวพ.5.1-4-01)  

4.2 มีแบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (สวพ. บว.10) กบัการเรียน
การสอนและการวจิยั โดยให้มีส่วนร่วมของผูรั้บผิดชอบ/กรรมการโครงการ นกัศึกษาช่วยงานโครงการ และชุมชน/อุตสาหร
รม/ผูรั้บบริการ (สวพ.5.1-4-02) 

4.3 มีผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สงัคม จ านวน 34 โครงการ ต่อโครงการทั้งหมด จ านวน  41  
โดยแบ่งเป็นการบูรณาการกบัการเรียนการสอน 18  โครงการ บูรณาการกบัการวิจยั  3 โครงการ บูรณาการกบัการเรียนการ
สอนและการวจิยั 13 โครงการ (สวพ. 5.1-4-03) ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ 
คร้ังท่ี 1/2557 (สวพ. 5.1-4-04)   

 
    5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ   การเรียนการสอน
และการวจิยั 

มีการน าผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและ
การวจิยั จากกรรมการประเมินผลการบูรณาการ เพ่ือน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา คร้ังท่ี 2/2557   
และคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือสรุปแนวทางในการพฒันารูปแบบและ
วธีิในการบูรณาการเรียนการสอนและงานวิจยั กบังานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุดในการพฒันา
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ศกัยภาพของการใหบ้ริการ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา คร้ังท่ี 2/2557 (สวพ.5.1-5-01) 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ คร้ังท่ี 1/2557 (สวพ.5.1-5-02)  

หมายเหตุ : เกณฑม์าตรฐานขอ้ท่ี 4 ตอ้งมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
   
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 - - 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.5.1-1-01 คู่มือการปฏิบติังานประจ าปีผลผลิต ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-02 ระบบบริหารงานบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-03 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ พ.ศ. 2550 
สวพ.5.1-1-04 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 34/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยั

และพฒันา 
สวพ.5.1-1-05 ค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ี 1029/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและ

งานบริการวชิาการ และตามค าสัง่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 1151/2555  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและงานบริการวชิาการ  

สวพ.5.1-1-06 ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 973/2555 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สวพ.5.1-1-07 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบนัวิจยัและพฒันา 
สวพ.5.1-1-08 โครงสร้างการพฒันางานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-09 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในสถาบนั พ.ศ.2545   
สวพ.5.1-1-10 ร่างระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการบริการวชิาการ พ.ศ. ... 
สวพ.5.1-1-11 ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เร่ือง รายละเอียดภาระงานทางวิชากรของผูด้  ารง

ต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
สวพ.5.1-1-12 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-13 แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ 
สวพ.5.1-1-14 รายงานประจ าปี 2556 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

ผลการด าเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ คลินิกเทคโนโลย ี
สวพ.5.1-1-15 เล่มรายงานผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานวจิยัและบริการวชิาการ 
สวพ.5.1-1-16 เอกสารแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันางานวจิยัและงานบริการวชิาการ 
สวพ.5.1-1-17 เอกสารแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจดัท าคู่มือการบริการวชิาการ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.5.1-1-18 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  (BPM) 
สวพ.5.1-1-19 เวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th  (ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM) 
สวพ.5.1-1-20 ประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวชิาการ คร้ังท่ี 2/2557 
สวพ.5.1-1-21 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-22 หนังสือ ท่ี ศธ.0581.11/0024 เร่ือง ขอส่งขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา และแนวทางแก้ไข และผลการ

ด าเนินงานพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากขอ้เสนอแนะ  (Improvement  plan) องคป์ระกอบท่ี 5                   การ
บริการวชิาการแก่สงัคม 

สวพ.5.1-1-23 รายงานประจ าปี 2555 งานวจิยัและบริการวชิาการ 
สวพ.5.1-2-01 ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวชิาการ และขั้นตอนการบูรณาการงานบริการกบัการเรียนการสอน 
สวพ.5.1-2-02 เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ (KM) สวพ. http://ird.rmutp.ac.th/km/ 
สวพ.5.1-2-03 เล่มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 
สวพ.5.1-2-04 ค าสัง่สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 25/2555  

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ.5.1-2-05 สรุปผลการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน 
สวพ.5.1-3-01 ขั้นตอนการด าเนินโครงการบริการวชิาการ ขั้นและตอนการบูรณาการงานบริการกบัการวจิยั 
สวพ.5.1-3-02 เวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ (KM) สวพ. http://ird.rmutp.ac.th/km/ 
สวพ.5.1-3-03 ค าเสนอของบประมาณแผน่ดินประจ าปี 2556-2557 
สวพ.5.1-3-04 สรุปการน าผลงานวจิยัไปสู่การใชป้ระโยชน ์
สวพ.5.1-3-05 สรุปผลการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการวจิยั 
สวพ.5.1-4-01 ค าสัง่สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ี 25/2555                  

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สวพ.5.1-4-02 แบบประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สงัคม (สวพ.บว.10) 
สวพ.5.1-4-03 ผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สงัคม 
สวพ.5.1-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและงานบริการวชิาการ คร้ังท่ี 1/2557 
สวพ.5.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา คร้ังท่ี 1/2557 
สวพ.5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและบริการวิชาการ คร้ังท่ี 1/2557  

 

จุดแข็ง 
1. มีโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีชดัเจน และมีการมอบหมายงานสู่ผูด้  าเนินการ คือ สถาบนัวิจยัและพฒันา ท่ี

เช่ือมโยงกบัรองคณบดีท่ีรับผิดชอบและมอบหมายงานสู่การปฏิบติั คือ กลุ่มบริการวิชาการของหน่วยงานระดบัมหาวิทยาลยั
และงานบริการวชิาการของหน่วยงาน 9 คณะ 

2.  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการท างานเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 
 

http://bpm.rmutp.ac.th:8088/edu_web/
http://www.rmutp.ac.th/
http://bpm.rmutp.ac.th:8088/edu_web/
http://ird.rmutp.ac.th/km/
http://ird.rmutp.ac.th/km/
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จุดที่ควรพัฒนา 
- ขาดยุทธศาสตร์การท างานบริการวิชาการ ปัจจุบนัใช้ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั   เป็นแนวทางใน

การบริหารจดัการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - จดัท ายทุธศาสตร์การบริการวชิาการท่ีเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- จดัท ายทุธศาสตร์การบริการวชิาการท่ีเช่ือมโยงกบัการเรียน
การสอนและการวจิยั 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ9 คณะ 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
- 

   
- 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 :  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5)                                               

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
ก าหนดทศิทางและการจดัท าแผนการบริการทางวชิาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

มหาวทิยาลยั มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
1.1 มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชนหรือผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือใชป้ระกอบการก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงาน

การบริการวิชาการ โดยส ารวจความตอ้งการของชุมชนเทศบาลเมืองชะอ าในโอกาสการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
สนบัสนุนโครงการ OTOP ระหวา่งเทศบาลเมืองชะอ ากบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.
2556 (สวพ.5.2-1-01) การส ารวจความตอ้งการของชุมชนเทศบาลเมืองหวัหินในโอกาสการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
สนบัสนุนโครงการ OTOP ระหวา่งเทศบาลเมืองหวัหินกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.
2556 (สวพ.5.2-1-02) และการส ารวจความตอ้งการของชุมชนจงัหวดัสิงห์บุรีในโอกาสการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
สนบัสนุนโครงการ OTOP ระหวา่งจงัหวดัสิงห์บุรีกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล      พระนคร วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ.
2556 (สวพ.5.2-1-03)  และมีการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของชุมชนสรุปตามพ้ืนท่ีการส ารวจ ตามเอกสารแบบสรุป
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน (สวพ.5.2-1-04)  

1.2 มีกิจกรรมส ารวจความตอ้งการของชุมชนในหน่วยงานระดบัคณะท่ีสอดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั (สวพ.5.2-1-05) คือ  
1) คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ : วสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสน จงัหวดัสมุทรปราการ  
2) คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน : ชุมชนจงัหวดัสระบุรี  
3) คณะบริหารธุรกิจ : ชุมชนจงัหวดัราชบุรีและจงัหวดัร้อยเอด็  
4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: ชุมชนศรีบุญยนืพฒันา เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  
5) คณะวศิวกรรมศาสตร์ : ชุมชนบา้นตลาดแกว้ ชุมชนบางสีทอง ชุมชนไทยนอ้ย จงัหวดันนทบุรี  
6) คณะศิลปศาสตร์ : ชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
7) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  : ชุมชนกลุ่มแม่บา้นวดันาก่วมใต ้กลุ่มยางกลดัใต ้กลุ่ม

ชุมชนเทศบาลต าบลศิลาลอย กลุ่มชุมชนต าบลคูบวั  
1.3 ส ารวจความตอ้งการของชุมชนเป็นแนวทางในการจดัท าขอ้เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ

จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ตามแบบส ารวจขอ้มูลความตอ้งการเทคโนโลยขีองกลุ่มผูรั้บบริการตามแบบ สวพ.บว.02 
(สวพ. 5.2-1-06) และตามแบบส ารวจขอ้มูลชุมชนตามแบบ สส.002-2 (1) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวพ.
5.2-1-07) 
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1.4 มีการจดัเวทีให้หน่วยงาน ผูรั้บผิดชอบงานบริการวิชาการ และนักวิจยัไดส้นทนากบักลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลในการท างานวิจัยและบริการวิชาการ ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมท่ี 1 การเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใหค้  าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยอีงคค์วามรู้ดา้นงานวจิยัและบริการวชิาการสู่ชุมชน (สวพ.5.2-1-08)  
 

  2. มคีวามร่วมมอืด้านบริการทางวชิาการเพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวชิาชีพ  

2.1 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและมีการจัดท าบันทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ คือ การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ การสนบัสนุนโครงการ OTOP จงัหวดัอ่างทอง (สวพ.5.2-2-01) เทศบาล
เมืองชะอ า สวพ.5.2-2-02) เทศบาลเมืองหัวหิน (สวพ.5.2-2-03) และจงัหวดัสิงห์บุรี (สวพ.5.2-2-04)  เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ใหบ้ริการวชิาการอยา่งต่อเน่ืองตามเอกสารบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

2.2 มหาวทิยาลยัและหน่วยงานระดบัคณะมีความร่วมมือในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี  
2.2.1 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี และชุมชนผูสู้งอายุบ้านห้วยทรายเหนือ       

ในโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการโครงการฯ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชนตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ท่ี 1184/2555 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) (สวพ.5.2-2-05) และจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดั
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 3) ฯลฯ ท่ี 1033/2556 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการโครงการการพฒันา
อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 3) (สวพ.5.2-2-06) 

2.2.2 หน่วยงานระดบัคณะมีความร่วมมือในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก คือ           
1) คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ : มีความร่วมมือกบัโรงเรียนพระดาบส ฝึกอบรมในโครงการ

ตามกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จ ัดตั้ งข้ึน เพื่อฝึกอบรม
วิชาชีพให้แก่บุคคลผูด้้อยโอกาสทางด้านการศึกษา (สวพ.5.2-2-07) มีความร่วมมือกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยการเปิด
ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผูป้ระกอบอาหารไทย ระดบั 1 และระดบั 2 (สวพ. 5.2 -2-08) และความ
ร่วมมือกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็นศูนยค์ลินิกเทคโนโลยีโชติเวช มีการให้บริการขอ้มูลและให้
ค  าปรึกษา (สวพ.5.2-2-09)   

2) คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน : มีการจดัท าบนัทึกความร่วมมือระหวา่งคณะกบัจงัหวดัสระบุรี 
(สวพ. 5.2-2-10) โดยมีการประชุมกบัส านกัพฒันาชุมชนและผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัแผนการด าเนินโครงการและความคืนหนา้เพ่ือ
ขอความเห็นชอบอยา่งสม ่าเสมอ (สวพ. 5.2-2-11) และไดพ้ฒันาเวบ็ไซตศู์นยโ์อท๊อปคอมเพล็กซ์เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางการตลาด
ใหก้บัสินคา้  (http://www.otopsaraburi.com/) (สวพ.5.2-2-12)  

3) คณะบริหารธุรกิจ : มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตลาดและอาชีวอนามยัของผูป้ระกอบธุรกิจ SME ผา้จกในจังหวดัราชบุรี” ให้กับชุมชน และผูป้ระกอบการ 
และโครงการจัดการเงินส่วนบุคคลของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับชุมชนหนองไผ่ จังหวดัร้อยเอ็ด (สวพ.
5.2-2-13)   

4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: มีการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) (สวพ.5.2-2-14) โดยการสร้างภาคีความเขม้แข็งดา้นงานบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน โดยการพา
ลงพ้ืนท่ีชุมชน เช่น ชุมชนร่มโพธ์ิ และชุมชนร่ียาด๊ิสสุนัน (สวพ.5.2-2-15)  และการจัดโครงการบริการวิชาการฯให้กับ
เครือข่ายชุมชนเดิมอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ เครือข่ายบางซ่ือร่วมใจพฒันา (สวพ.5.2-2-16)  

http://www.otopsaraburi.com/
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5) คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความร่วมมือกบัชุมชนบา้นตลาดแกว้ ชุมชนบางสีทอง ชุมชนไทยนอ้ย โดย
จดัใหมี้การประชุมระหวา่งคณะกบัชุมชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน และสร้างความเขม้แขง็ของหน่วยงาน (สวพ.
5.2-2-17)   

6) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ : มีความร่วมมือและมีการด าเนินงานกบัเครือข่าย
ชุมชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แข็งในกับชุมชนกลุ่มแม่บ้านวดันาก่วมใต ้ทัณฑสถานหญิงกลาง สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด กลุ่มบ้านยางน ้ ากลดัใต  ้กลุ่มชุมชนเทศบาลต าบลศิลาลอย และกลุ่มชุมชน
ต าบลคูบวั (สวพ.5.2-2-18) 

7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีการท าบนัทึกความร่วมมือกบัส านกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์เพ่ือบูรณาการความร่วมมือทางดา้นบริการวชิาการแก่งสงัคม (สวพ. 5.2-2-19)   

 

  3. มกีารประเมนิประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวชิาการต่อสังคม 
มหาวิทยาลยัมีการก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

อาจารยท่ี์เป็นวิทยากร นักศึกษา/เจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ตามแบบ สวพ.บว.06 (สวพ.5.2-3-01) และประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม ตามแบบติดตามประเมินผลโครงการ สวพ.บว.07 (สวพ.5.2-3-
02) ควบคู่กบัวิธีการให้เจา้หนา้ท่ีลงพ้ืนท่ีสอบถามโดยตรง โดยมีผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2556 ตามรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
(สวพ.5.2-3-03) เช่น การประเมินผลโครงการบริการวชิาการของสถาบนัวจิยัและพฒันา จ านวน 6 โครงการ ดงัน้ี 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ผูรั้บบริการ 555 คน 2,059 คน 
2. ผูรั้บบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 92.47 
3. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการวชิาการและวชิาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 79.00 ร้อยละ 92.23 
4. ส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศในเวลา 1 ปี ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 100.00 
5. จ านวนโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 6 โครงการ 6 โครงการ 
6. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 90.80 
7. งานบริการวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 93.00 ร้อยละ 100.00 

 

  4. มกีารน าผลการประเมนิในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกจิกรรมการให้บริการทางวชิาการ 
โดย มหาวทิยาลยั น าผลจากการประเมินการใหบ้ริการวชิาการตามขอ้ 3 มาพฒันาโครงการการใหบ้ริการวิชาการ ไดแ้ก่ 
4.1 ชุมชนผูรั้บบริการมีความตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัมีบทบาทในการพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการพฒันา

อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นผลให้
มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนโครงการฯ เป็นปีท่ี 3 ในงบประมาณประจ าปี 2557 ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.5.2-4-01) และรายงานผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาอาหาร
พ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีฯ (สวพ.5.2-4-02)  

4.2 มีการพฒันาปรับปรุง แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ ให้มีค  าถามแบบปลายเปิด เพื่อรับ
ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการ ตามแบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ สวพ. - บว.06 (สวพ.5.2-4-03) 

4.3 มีการพฒันาวิธีการให้บริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการต่อเน่ือง เพ่ือให้ชุมชนเขม้แข็งและสนองตวับ่งช้ีของการเสริมสร้างความ
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เขม้แข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ คร้ังท่ี 
2/2557 ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 (สวพ.5.4-4-04) และบนัทึกขอ้ความ เร่ือง จดัท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ (สวพ.5.4 -4-05) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สนับสนุน 
จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,421,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ  1,964,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,684,200 บาท 

 

  5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.1 มีการพฒันาความรู้จากการใหบ้ริการวชิาการ เป็นบทความทางวิชาการและเผยแพร่ในลกัษณะต่างๆ ดังน้ี 
5.1.1 จ ัดท าต ารับอาหารไทยพ้ืนบ้านจังหวดัเพชรบุรี ตามเอกสารต ารับอาหารไทยพ้ืนบ้านจ ังหวดั

เพชรบุรี (สวพ.5.2-5-01) และเผยแพร่ในคลงัความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านเว ็บไซต์การจ ัดการความรู้ (KM) สวพ. 
(http://ird.rmutp.ac.th/km/) (สวพ.5.2-5-02) 

5.2 เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการสู่สาธารณชนผา่นช่องทาง ดงัน้ี  
 5.2.1 เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา (www.ird.rmutp.ac.th) (สวพ.5.2-5-03)  
 5.2.2 เวบ็ไชตค์ลินิกเทคโนโลย ีมทร.พระนคร (www.clinictech.rmutp.ac.th) (สวพ.5.2-5-04) 
 5.2.3 จดหมายข่าว จุลสาร ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สวพ.5.2-5-05)   
 5.2.4 รายงานประจ าปี 2556 สถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.5.2-5-06)  
 5.2.5 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2556 (สวพ.5.2-5-07)  
5.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรในการท างานบริการวิชาการในโครงการบริการ

วิชาการสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมท่ี 1 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ค  าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีองคค์วามรู้ดา้นงานวิจยั
และบริการวชิาการสู่ชุมชน (สวพ. 5.2-5-08) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 - - 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 5.2-1-01  เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองชะอ ากับ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2556  
สวพ. 5.2-1-02 เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2556  
สวพ. 5.2-1-03 เอกสารบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือสนบัสนุนโครงการ OTOP ระหวา่งจงัหวดัสิงห์บุรีกบัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ.2556 
สวพ. 5.2-1-04 เอกสารแบบสรุปปัญหาและความตอ้งการของชุมชน พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี พ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 5.2-1-05 แบบส ารวจความตอ้งการของชุมชนในระดบัคณะ 
สวพ. 5.2-1-06 แบบส ารวจขอ้มูลความตอ้งการเทคโนโลยขีองกลุ่มผูรั้บบริการตามแบบ สวพ.บว.02 
สวพ. 5.2-1-07 แบบส ารวจขอ้มูลชุมชนตามแบบ สส.002-2 (1) ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สวพ.5.2-1-08 รายงานผลโครงการบริการวชิาการสญัจรสู่ชุมชน กิจกรรมท่ี 1 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหค้  าปรึกษา

และถ่ายทอดเทคโนโลยอีงคค์วามรู้ดา้นงานวจิยัและบริการวชิาการสู่ชุมชน  
สวพ.5.2-2-01 เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ OTOP ระหว่างจังหวดัอ่างทอง และ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ.5.2-2-02 เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองชะอ ากับ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2556  
สวพ.5.2-2-03 เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2556  
สวพ.5.2-2-04 เอกสารบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือสนบัสนุนโครงการ OTOP ระหวา่งจงัหวดัสิงห์บุรีกบัมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงนาม ณ วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ.2556 
สวพ. 5.2-2-05 เอกสารค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1184/2555 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการ

โครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 2) 
สวพ. 5.2-2-06 เอกสารค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1033/2556 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการ

โครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 3) 
สวพ. 5.2-2-07 เอกสารหนงัสือโรงเรียนพระดาบส ท่ี คบ.1.2/115 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 เร่ืองขอรับการสนบัสนุน

วทิยากร 
สวพ. 5.2-2-08 เอกสารใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สวพ. 5.2-2-09 เอกสารหนงัสือกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ี วท 0204.3/ว 0163 ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2556 

เร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกนั 
สวพ. 5.2-2-10 บนัทึกความร่วมมือระหวา่งคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนกบัจงัหวดัสระบุรี 
สวพ. 5.2-2-11 เอกสารรายงานการประชุมระหวา่งคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนกบัจงัหวดัสระบุรี 
สวพ. 5.2-2-12 เวบ็ไซตศู์นยโ์อท็อปคอมเพลก็ซ์ (http://www.otopsaraburi.com/) 
สวพ. 5.2-2-13 เอกสารแบบส ารวจความตอ้งการชุมชนจงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัร้อยเอด็ 
สวพ. 5.2-2-14 เอกสารบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สวพ. 5.2-2-15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการก าจดัขยะ ฯลฯ การอบรมพฒันาอาชีพใหชุ้มชน ฯลฯ 1 วนั 2 อาชีพ 
สวพ. 5.2-2-16 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติักาคอมพิวเตอร์ส าหรับผูสู้งวยั ฯลฯ 
สวพ. 5.2-2-17 รูปถ่ายการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะวศิวกรรมศาสตร์กบัชุมชน 
สวพ. 5.2-2-18 เอกสารแบบตกลงความร่วมมือระหวา่งคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่กบัชุมชน 
สวพ. 5.2-2-19 บนัทึกความร่วมมือกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์บัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 5.2-3-01 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ แบบ สวพ.– บว.06 
สวพ. 5.2-3-02 แบบติดตามผลการน าไปใชป้ระโยชน์ แบบ สวพ.– บว.07 

 

http://www.otopsaraburi.com/


ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-130      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 5.2-3.03 รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
สวพ. 5.2-4-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 5.2-4-02 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีฯ  
สวพ. 5.2-4-03 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ สวพ. – บว.06 
สวพ. 5.2-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันางานวจิยัและงานบริการวชิาการ คร้ังท่ี 2/2557 ลงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 
สวพ. 5.2-4.05 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง จดัท าค าเสนอขอตั้งงบรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ผลผลิต ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 
สวพ. 5.2-5-01 ต ารับอาหารไทยพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรี  
สวพ. 5.2-5-02 คลงัความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ (KM) สวพ. (http://ird.rmutp.ac.th/km/) 
สวพ. 5.2-5-03 เวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันา (www.ird.rmutp.ac.th) 
สวพ. 5.2-5-04 เวบ็ไชตค์ลินิกเทคโนโลย ีมทร.พระนคร (www.clinictech.rmutp.ac.th) 
สวพ. 5.2-5-05 จดหมายข่าว จุลสาร ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 5.2-5-06 รายงานประจ าปี 2556 สถาบนัวจิยัและพฒันา 
สวพ. 5.2-5-07 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน สถาบนัวจิยัและพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
สวพ. 5.2-5-08 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการสญัจรสู่ชุมชน กิจกรรมท่ี 1 การเสวนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้ใหค้  าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยอีงคค์วามรู้ดา้นงานวจิยัและบริการวชิาการสู่ชุมชน 
จุดแข็ง 

 1.  มีระบบบริหารจดัการ และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  
2.  มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
3.  มีเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกบัหน่วยงานภายนอกหลากหลาย 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- ขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการวชิาการใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ี
จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ9 คณะ 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
- 

 
- 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3 :   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
และ/หรือการวจิยั (สมศ.8) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
และการวจิยั x 100 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน :  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพนัธกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างอาชีพอิสระและการ
พฒันาอาชีพโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลวธีิ/มาตรการในการพฒันาหลกัสูตรระยะสั้น เพ่ือส่งเสริมอาชีพเดิม
และสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินโครงการจาก
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได ้และแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดการพฒันางานบริการ
วชิาการอยา่งต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทั้งหมด - - 53 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะ
กบัการเรียนการสอน 

- - 27 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะ
กบัการวจิยั 

- - 3 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ีบูรณาการกบัทั้ง
การเรียนการสอนและการวจิยั 

- - 15 

ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิยั 

- - 45 

 
 
 

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=215
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=215
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=216
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=216
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=594
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=594
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ผลการด าเนินงาน  

ล าดบั หน่วยงาน 

จ านวน
โครงการ
บริการ
วชิาการ 

จ านวนโครงการบริการวชิาการ 
ที่บูรณาการทั้งหมด ร้อยละของโครงการ

บริการวชิาการที่
บูรณาการ 

บูรณาการเฉพาะ
การเรียนการสอน 

บูรณาการ
เฉพาะ 
การวจิัย 

บูรณาการการเรียน
การสอนและการ

วจิัย 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 5 0 1 85.71 
2 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 11 5 1 2 72.73 
3 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 5 4 0 1 100.00 
4 คณะบริหารธุรกิจ 7 2 0 1 42.86 
5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 3 0 3 100.00 
6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3 2 0 1 100.00 
7 คณะศิลปศาสตร์ 2 1 1 0 100.00 
8 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 7 1 1 5 100.00 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 5 4 0 1 100.00 

 รวม  53 27 3 15 84.91 
สรุป   โครงการบริการวชิาการทั้งส้ิน      53  โครงการ  
 โครงการท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ / หรือการวจิยั   45  โครงการ 

- บูรณาการกบัการเรียนการสอน     27  โครงการ  
- บูรณาการกบัการวจิยั                  3  โครงการ  
- บูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั               15  โครงการ 

ดงันั้น   มหาวทิยาลยัมีผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการ 
เรียนการสอนและ/หรือการวจิยั เท่ากบัร้อยละ 84.91 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
5 - - - - 84.91 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.5.3-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยเีทคโนโลยพีระนคร 

 
สวพ.5.3-02 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.5.3-03 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
สวพ.5.3-04 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
สวพ.5.3-05 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ.5.3-06 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สวพ.5.3-07 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สวพ.5.3-08 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ.5.3-09 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
สวพ.5.3-10 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและ/

หรือการวจิยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

จุดแข็ง 
 -   มหาวทิยาลยัมีองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมากและสามารถ
เช่ือมโยง / พฒันาสู่การเรียนการสอนและการวจิยัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ 
วชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวจิยั 

 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ9 คณะ 
 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
- 

- 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 

                    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 
    นายมนตรี   รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 

      (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4 :ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) (ก.พ.ร.56 4.5, ก.พ.ร.57 3.5)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
 

  1. มกีารด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
โดย มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการบนพ้ืนฐานของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาสู่สากล และให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพฒันาอาชีพ
โดยยดึหลกัของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมัพนัธ์กบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัโดยด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดงัน้ี 

1.1 ขั้นวางแผน (PLAN) มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ระบุผลผลิต และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
ปฏิบติังาน ตามแผนปฏิบติัราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.
5.4-1-01) และถ่ายทอดลงสู่ระดบัหน่วยงานเป็นแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของหน่วยงาน  

1.2 ขั้นปฏิบติั (DO) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามรายงานผลการด าเนินงาน ระดบัมหาวิทยาลยั
และระดบัคณะ ดงัน้ี  

1.2.1 ระดบัมหาวิทยาลยั: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑอ์าหารของสมาชิก 
อสวท. อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั (สวพ.5.4-1-02)  โครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดั
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) (สวพ.5.4-1-03)  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ ์
บรรจุภณัฑ ์และการตลาด ของชุมชนอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เ พ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั (สวพ.5.4-1-04)  โครงการ
การพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 1) (สวพ.5.4-1-05) โครงการการพฒันา
อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) (สวพ.5.4-1-06) โครงการการพฒันาอาหาร
พ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ(ปีท่ี 3) (สวพ.5.4-1-07)  

1.2.2 ระดบัคณะ คือ  
1) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกบัชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสน อ าเภอ

บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในโครงการต่อยอดการเสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน โครงการการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเห็ดและการออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพ่ือการจ าหน่าย โครงการการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่
ทางดา้นคหกรรมศาสตร์    

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับชุมชนศรีบุญยืนพฒันา เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 4 วนั 6 อาชีพ โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการการดูแล
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รักษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาผลิตภณัฑเ์คมีจากวสัดุธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ ์ 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ส าหรับผูสู้งวยัเปิดโลกไอทีสู่ชุมชน    

3) คณะวศิวกรรมศาสตร์ ร่วมกบัชุมชนมุสลิมบา้นตลาดแกว้ ซอยพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี ในโครงการ การมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์เพ่ือพฒันาอาชีพของชุมชนมุสลิม จงัหวดันนทบุรี 
ในปีงบประมาณ 2555 และ 2557  

4) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ ร่วมมือกบัทณัฑสถานหญิงกลาง ชุมชนโรงเรียนวดั
หนามแดงเขียวอุทิศ ในโครงการอบรมเพ่ือพฒันาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม  โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ และโครงการฝึกอบรมวชิาชีพเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติแก่ผูด้อ้ยโอกาส  

1.3 ขั้นตรวจสอบ (CHECK)  มีการรายงานความกา้วหน้าทุกวนัท่ี 10 ของเดือนผ่านทางระบบวางแผนและบริหาร
งบประมาณ (BPM) มีการรายงานผลการด าเนินงาน รวบรวมผลการด าเนินงาน ประเมินผลการด าเนินงาน และเผยแพร่สู่
สาธารณชน (สวพ.5.4-1-08) และรายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงการ (สวพ.5.4-1-09) และน าผลจากการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาการด าเนินงานโครงการในปีถดัไป  

1.4 ขั้นน าไปใช้ (ACT) หลงัจากมีการประเมินผล และการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ ได้พบขอ้ ท่ีตอ้ง
ปรับปรุง เช่น ไดรั้บขอ้เสนอแนะใหส้อบถามความคิดเห็นหลงัการใหบ้ริการจากกลุ่มเป้าหมายโดยปรับแบบประเมินความพึง
พอใจของโครงการ (สวพ.บว-06) ให้เป็นค าถามปลายเปิด การให้บริการวิชาการท่ีมีความต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 ปี ต่อชุมชน 
(สวพ.5.4-10) 

 
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต า่กว่าร้อยละ 80 
โดย มหาวิทยาลยั ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี 2556 ซ่ึงก าหนดแผนการด าเนินงาน

ไว ้50 โครงการ สามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายครบทั้ง 50 โครงการ และ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานการประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (สวพ.5.4-2-01) 
 

   3. ชุมชนหรือองค์กรมผู้ีน าหรือสมาชิกทีม่กีารเรียนรู้ และด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดย ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง สามารถยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่ายและสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ตามโครงการการพฒันาอาหาร
พ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต (สวพ.5.3-3-01) เห็นไดจ้ากผลผลิต รายได ้และความเป็นอยู่
ของชุมชนท่ีจดัท าผลิตภณัฑน์ ้ าพริกชนิดต่าง ๆ เพ่ือจ าหน่ายในงานประจ าปีของจงัหวดัเพชรบุรี ในทอ้งถ่ินบริเวณใกลเ้คียง 
และเม่ือมีการเขา้ชมศึกษาดูงานในชุมชนท าให้ชุมชนผูสู้งอายุมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม รวมถึงการอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้าน
เพชรบุรี ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งบนัทึกไวใ้นองค์ความรู้ต่อไป ท าให้สถาบนัและชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
ส าหรับระดบัคณะ มีการด าเนินงานดงัน้ี  

3.1 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ไดเ้สริมสร้างความเขม็แข็งของชุมชน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกร
สวนเกา้แสน อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ โครงการต่อ
ยอดการเสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน ประจ าปีงบประมาณ 2553 (สวพ.5.4-3-02) โครงการการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเห็ดและการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือการจ าหน่าย ประจ าปี 2554 (สวพ.5.4-3-03) มีการด าเนินกิจกรรม
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เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเห็ด ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เช่น แซนวชิไสเ้ห็ด จ าหน่ายในสนามบินสุวรรณภูมิ 
มีการสร้างอาชีพใหม่ โครงการการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการท าของท่ีระลึกจากสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภณัฑข์องชุมชน และมีการติดตามผลโครงการ และ
ส ารวจคุณภาพชีวิตในชุมชน และโครงการการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาอาชีพเดิม และสร้างอาชีพใหม่ทางดา้นค
หกรรมศาสตร์ ของกลุ่มวิสาหกิจแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสน จงัหวดัสมุทรปราการ ทางชุมชนมีการพฒันาโดยน ามะนาว 
และมะขามท่ีมีจ านวนในชุมชนมากข้ึน น ามาแปรรูปเป็นมะขามแกว้ มะนาวดอง เพ่ือการจ าหน่าย 

3.2 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ด าเนินโครงการการฝึกอบรมบูรณาการการส่ือสารการตลาดเพื่อผลิตภณัฑชุ์มชน
ไดมี้การพฒันาเวบ็ไซตโ์อท็อปสระบุรีเพ่ือใชง้านในเชิงพาณิชย ์มีการด าเนินการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการจดัการเวบ็ไซตอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง ตามเวบ็ไซต ์(http://www.otopsaraburi.com) (สวพ.5.4-3-04) 

3.3 คณะบริหารธุรกิจ น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมการท าบัญชีครัวเรือน ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่าง
ต่อเน่ือง ตามเอกสารการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ (สวพ.5.4-3-05) 

3.4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยสมาชิกในชุมชนมีผูน้ าท่ีเขม้แขง็ และสามารถติดต่อส่ือสารกบัคนในชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ใหค้วามสนใจและพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัโดยการใหค้วามร่วมมืออยา่งต่อเน่ือง ตามหนงัสือ
การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ของชุมชน (สวพ.5.4-3-06) 

3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการต่อเน่ืองแก่ชุมชนมุสลิมบา้นตลาดแกว้ ซอยพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ในโครงการ การมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงประดิษฐ์ เพ่ือพฒันาอาชีพของชุมชนมุสลิม จงัหวดั
นนทบุรี ปีงบประมาณ 2555 และ 2557 (สวพ.5.4-3-07) 

3.6 คณะศิลปศาสตร์ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นเวลา 2 ปีต่อเน่ือง เช่น โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน โดย
จัดท่ีโรงเรียนเทศบาล 3 วดัอมัพวนัเจติยาราม จังหวดัสมุทรสงคราม  

3.7 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ โดยชุมชนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ทณัฑสถานหญิงกลาง ไดมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

3.8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยชุมชนท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นการพฒันาสถาปัตยกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑไ์ดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปใชใ้นการพฒันากลุ่มอาชีพ 3 ต่อเน่ือง  

 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่กีารพฒันาตนเอง โดยคงอตัลกัษณ์ของชุมชนและเอกลกัษณ์ของท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง หรือยัง่ยนื 
มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานระดับคณะได้แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวมทั้งร่วมมือกบัชุมชนสร้างกลไก
ท่ีมีการพฒันาตนเอง โดยคงอตัลกัษณ์ของชุมชนและเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ืองหรือยัง่ยืน คือ ชุมชนกลุ่มน ้ าพริก
ผูสู้งอายบุา้นหว้ยทรายเหนือ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ไดรั้บการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2553 – 
2557 ดงัน้ี 

ปี 2553 ด าเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. 
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั เป็นการท าผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน์ ้ าพริกชนิดต่าง ๆ โดยความ
ร่วมมือของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สามารถพฒันาศกัยภาพการผลิต
ของชุมชน ตามเอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อาหารของ
สมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั (สวพ.5.4-4-01)  

http://www.otopsaraburi.com/
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 ปี 2554 ไดรั้บงบประมาณด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑแ์ละการตลาดของ
ชุมชนอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั (สวพ.5.4-4-02) โดยการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นโครงการต่อยอดจากงบประมาณโครงการอาสาสมคัรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2553 โดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าพริกเพ่ิมเติมและผลิตภณัฑก์ลว้ยทอดกรอบ เพ่ือ
สร้างรายไดห้ลกัและรายไดเ้สริมแก่ชุมชน   
 ปี 2555 ไดรั้บการสนบัสนุนใหด้ าเนินโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิต ในปีท่ี 1 ภายใตโ้ครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (สวพ.5.4-4-03) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการท างานของ
โครงการแบบมีส่วนร่วมระหวา่งสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกบัองค์ทอ้งถ่ิน คือ 
เทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี และชุมชนบริเวณใกลเ้คียง ในลกัษณะการท างานแบบไตรภาคี เร่ิมตน้จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เร่ือง อาหารพ้ืนบา้นของจงัหวดัเพชรบุรี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรี และการ
ใหค้วามรู้ดา้นประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรี โดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 ปี 2556 ไดรั้บการสนบัสนุนใหด้ าเนินโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิต (สวพ.3.3-4-04) โดยไดรั้บงบประมาณต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นความตอ้งการของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง จึงมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัท าต ารับมาตรฐานอาหารพ้ืนบา้นของจงัหวดัเพชรบุรี และเผยแพร่ต ารับอาหารพ้ืนบา้นผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ ภายใตกิ้จกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นของจงัหวดัเพชรบุรี      โดยความ
ร่วมมือของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 ปี 2557 ไดรั้บการสนบัสนุนใหด้ าเนินโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติ โดยไดรั้บงบประมาณต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 (สวพ.3.3-4-05) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง การพฒันาอาหารพ้ืนบา้น
ของจงัหวดัเพชรบุรี ในลกัษณะเครือข่ายชุมชน และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัท าต ารับมาตรฐานของอาหารพ้ืนบา้นของจงัหวดั
เพชรบุรี ในลกัษณะเครือข่ายชุมชน โดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 
 

 5. มผีลกระทบทีเ่กดิประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมคีวามเข้มแข็ง 
5.1 ผลการด าเนินงาน ระดบัมหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

5.1.1 ประโยชน์และการสร้างมูลค่าต่อชุมชนกลุ่มน ้ าพริกผูสู้งอายบุา้นหว้ยทรายเหนือ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัวตัถุดิบ อุปกรณ์ ของอาหารพ้ืนบา้นใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพ้ืนบา้น และให้ความรู้แก่
ชุมชน ซ่ึงเน้นการใชชี้วิตอย่างพอเพียง และยงัสามารถพฒันาความรู้และทักษะในการต่อยอดอาหารพ้ืนบ้านให้เป็นต ารับ
มาตรฐาน เพื่อส่ือสารใหส้มาชิกวยัท่ีเป็นผูสู้งอาย ุวยัท างาน และวยัเรียน หรือเยาวชนรุ่นหลงัใหเ้ขา้ใจในคุณค่าและสามารถใช้
ประโยชน์จากอาหารพ้ืนบา้นใกลต้วัในการดูแลสุขภาพของตนเอง ของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสามารถพฒันาเป็นอาชีพ
เสริมไดใ้นอนาคต ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติ  (สวพ.5.4-5-01)  

5.1.2 ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลยัในการบูรณาการความร่วมมือการ
ท างานในลกัษณะไตรภาคี ได ้แก่ มหาวิทยาลยั องค์กรท้องถิ่น คือ เทศบาลเมืองชะอ า และชุมชน คือ กลุ่มน ้ าพริก
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ผูสู้งอายชุุมชนบา้นหว้ยทรายเหนือ กลุ่มแม่บา้นหว้ยทรายใต ้กลุ่มแม่บา้นบา้นใหญ่ชะอ า กลุ่มแม่บา้นชุมชนหวับา้นชะอ า กลุ่ม
แม่บา้นบา้นสระ กลุ่มสมุนไพรบา้นห้วยทรายเหนือ และกลุ่มกะปิหนองคาง สร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างย ัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.2 ผลการด าเนินงาน ระดบัคณะ ดงัน้ี 
5.2.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไดเ้ขา้ไปจดักิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเขม้แข็งกบัชุมชน 

พบวา่ ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได ้จากติดตามผลหลงัการอบรมพบวา่ วิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกร
สวนเกา้แสน ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีการน าเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการถ่ายทอดไปพฒันาประกอบ
เป็นอาชีพการแปรรูปเห็ด สามารถท าเป็นรายไดห้ลกัแก่ชุมชน อีกทั้งยงัมีการน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชน 
บุคคลทัว่ไป และองคก์รภายนอก ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 ทางคณะไดมี้การสร้างอาชีพใหม่ใหก้บัชุมชน โดยการท าของท่ี
ระลึกจากสมุนไพรเพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์ให้กบัชุมชนมากยิ่งข้ึน ตามรายงานผลของวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้
แสน (สวพ.5.4-5-02) ทางชุมชนไดรั้บมอบเกียรติบตัรจากหลายหน่วยงาน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนมีความเขม้แข็งและยัง่ยืน 
สามารถช่วยตนเอง และสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนให้แก่ชุมชนได ้ตามเอกสารเกียรติบตัรของวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวน
เกา้แสน (สวพ.5.4-5-03) 

 5.2.2 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  ในโครงการฝึกอบรมบูรณาการการส่ือสารการตลาดเพื่อผลิตภณัฑชุ์มชน
การถ่ายทอดความรู้ดา้นการตลาดและการบริหารจดัการมีส่วนช่วยพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการของเจา้ของ
ผลิตภณัฑ ์OTOP นอกจากน้ีผลิตผลอีกอยา่งจากโครงการ คือ เวบ็ไซตโ์อท็อปสระบุรี ยงัช่วยเสริมสร้างศกัยภาพ และโอกาส
ในการกระจายผลิตภณัฑ ์OTOP สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได ้ตามเวบ็ไซตโ์อท็อปสระบุรี (สวพ. 5.4-5-04) 

 5.2.3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากการติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาผลิตภณัฑ์
เคมี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์” ชุมชนน าโดยประธานชุมชน (คุณมนตรี พิมพาศ) ไดร้วมกลุ่มกบัสมาชิกในชุมชน ผลิตสบู่
มะหาด เพื่อน ามาใชใ้นครัวเรือนและจ าหน่ายในชุมชน เพ่ือเป็นการหารายไดใ้หก้บัสมาชิกของกลุ่มในชุมชน (สวพ. 5.4-5-05) 

 5.2.4 คณะศิลปศาสตร์ ไดเ้ขา้ไปจดัโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเขม็แขง็ใหก้บัชุมชน ไม่วา่
จะเป็นดา้นการเสริมสร้างรายได ้ดา้นองคค์วามรู้ใหม่ๆ แก่ชุมชน พบวา่ ชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข็มแข็งข้ึน เช่น จาก
การจดั โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการพฒันา
และฝึกอบรมการเสริมรายไดเ้พื่อครอบครัวเป็นสุข จงัหวดักาญจนบุรี 

INPUT 
- ภูมิปัญญาการท าอาหารพื้นบ้านของ
จังหวัดเพชรบุร ี
- องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
- เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที ่สิ่งอ านวย
ความสะดวก งบประมาณ 

PROCESS 
1. การศึกษาวิจยัการพัฒนา 
- ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ าพริก 
- การพัฒนาต ารับอาหารพื้นบ้านของ
จังหวัดเพชรบุรี 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
3. การต่อยอด/ประยกุต์ใช้ในการพัฒนา
อาชีพเดิมและสร้างอาชพีใหม ่

OUTPUT (เชงิปริมาณ) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 
2. อุปกรณ์การผลิตน้ าพรกิ 5 ชุด 
3. ผลิตภัณฑ์น้ าพริก 8 รายการ 
4. ต ารับอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี   
42 รายการ 

OUTPUT (เชงิคุณภาพ) 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 95.13 
2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ร้อยละ 
96.75 

OUTCOME  
1. การสร้างอาชีพใหม ่1 อาชีพ 
2. การพัฒนาอาชีพเดิม 1 อาชีพ 
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 5.2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไดบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนบา้นหนองแจง อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี ชุมชนหลงักรมทางหลวง กรุงเทพฯ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ โดยชุมชนไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บ
ไปใชใ้นการพฒันากลุ่มอาชีพเพ่ือน าความรู้ไปสู่การพฒันาอยา่งเขม้แขง็ สามารถเพ่ิมผลผลิตและรายไดใ้หก้บัสมาชิกในชุมชน 
 ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 - - 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวพ. 5.4-1-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวทิยาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวพ. 5.4-1-02 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑอ์าหารของ

สมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 
สวพ. 5.4-1-03 โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 2 ) 
สวพ. 5.4-1-04 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และการตลาด ของชุมชนอ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
สวพ. 5.4-1-05 โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 1) 
สวพ. 5.4-1-06 โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 3) 
สวพ. 5.4-1-07 โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (ปีท่ี 3) 
สวพ.5.4-1-08 การรายงานความกา้วหนา้ทุกวนัท่ี 10 ของเดือนผา่นทางระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) 
สวพ.5.4-1-09 รายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงการ 
สวพ.5.4-1-10 แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการ (สวพ.บว-06) 
สวพ. 5.4-2-01 รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร ผลผลิต ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 
สวพ. 5.4-3-01 โครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 
สวพ. 5.4-3-02 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2553 
สวพ. 5.4-3-03 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ : โครงการการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเห็ดและการออกแบบบรรจุ

ภณัฑเ์พ่ือการจ าหน่าย 
สวพ. 5.4-3-04 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน : เวบ็ไซต ์(http://www.otopsaraburi.com) 
สวพ. 5.4-3-05 คณะบริหารธุรกิจ : หนงัสือการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ของชุมชน 
สวพ. 5.4-3-06 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: ตามหนงัสือการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ของชุมชน 
สวพ. 5.4-3-07 คณะวศิวกรรมศาสตร์ : โครงการ การมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์เพ่ือพฒันาอาชีพของชุมชน

มุสลิม จงัหวดันนทบุรี ปีงบประมาณ 2555 
สวพ. 5.4-4-01 เอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑอ์าหาร

http://www.otopsaraburi.com/
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวพ. 5.4-4-02 ของสมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั 
สวพ. 5.4-4-03 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวติ ปีท่ี 1 
สวพ. 5.4-4-04 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวติ ปีท่ี 2 
สวพ. 5.4-4-05 รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวติ ปีท่ี 3 
สวพ. 5.4-5-01 รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวติ 
สวพ. 5.4-5-02 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ : รายงานผลของวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสน  
สวพ. 5.4-5-03 เอกสารเกียรติบตัรของวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสน 
สวพ. 5.4-5-04 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน : เวบ็ไซตโ์อท็อปสระบุรี http://www.otopsaraburi.com 
สวพ. 5.4-5-05 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: การติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “4 วนั 6 อาชีพ”  

  

จุดแข็ง 
1. มีโครงการบริการวิชาการท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 
2. ผลการด าเนินโครงการสามารถท าให้ชุมชนเขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 - การส่งเสริม/สนับสนุนให้จดัท าโครงการบริการ
ท่ีมีความต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัฯ 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 
- คณะ9 คณะ 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา                   
- 

- 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ       พรีพชัระ   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099 
    (ผู้อ านวยการสถาบันวจิยัและพฒันา) 

 

http://www.otopsaraburi.com/
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องค์ประกอบที ่6  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  (สกอ. 6.1) (ก.พ.ร.56 4.6, ก.พ.ร.57 3.6)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ   

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หนา้ขอ้ท่ีมีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   
 โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบท่ีเป็นขั้นตอนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงได้
ก าหนดพนัธกิจและยุทธศาสตร์ ในด้านการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างชัดเจน (กศว. 6.1-1-01 ผงัยทุธศาสตร์ มทร.พระ
นคร) มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ท่ีมาจากหน่วยงานด้านศิลปวฒันธรรมทั้ ง 9 
คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลยั และกองศิลปวฒันธรรม (กศว. 6.1-1-02 ค าสั ่งแต่งตั้ งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม) โดยคณะกรรมการ ฯ ไดร่้วมกนัจดัท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั เพ่ือเสนอของบประมาณจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี (กศว. 6.1-
1-03) (กศว. 6.1-1-04 ) นอกจากนั้นคณะกรรมการไดมี้การประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  เพื่อก ากบั ติดตาม 
ขบัเคล่ือนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ในด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานคร้ังต่อไป และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
(กศว. 6.1-1-05 ) 
 2. มีการบูรณการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา  โดย 
 2.1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการบูรณการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการ
จดัการเรียนการสอน ดงัน้ี  
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดบู้รณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในรายวิชา โครงการ รหัสวิชา       
05-112-406 โดยใหน้กัศึกษาสร้างส่ือการสอนเก่ียวกบัวฒันธรรมของไทย เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง พุทธธรรมสู่การ
เป็นพทุธบุตร เป็นตน้  (กศว. 6.1-2-01  ) 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ไดน้ ารายวิชาการแกะสลกัผกัและผลไม ้ งานดอกไมส้ด อาหารและขนมไทย       
และประวติัเคร่ืองแต่งกาย  มาบูรณาการจัดโครงการค่ายสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาแผ่นดิน โดยให้
นกัศึกษาจากคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ทั้ง 6 สาขาวชิา เขา้อบรมรับความรู้เร่ืองการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย  พร้อม
ทั้งฝึกปฏิบติักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรรม จาก 3 ดา้น  ไดแ้ก่ ผา้ อาหาร คหกรรม จากนั้นไปศึกษาดูงานและเก็บขอ้มูลนอก
สถานท่ีจากศูนย์ฝึกอาชีพต่าง ๆ แล้วกลับมาน าเสนอผลการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนา
ศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัเชิงอนุรักษ ์และยงัเป็นแนวทางการคิดคน้หวัขอ้วจิยัต่อไป (กศว. 6.1-2-02  )   
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 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  ไดบู้รณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในรายวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ  
รหสัวชิา  08-011-103  กบัโครงการคนต่างแดนในแผน่ดินไทย ปีท่ี 2 โดยใหน้กัศึกษาไปถ่ายภาพเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิต
ของชาวกระเหร่ียง อ าเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี (กศว. 6.1-2-03 )    
 คณะบริหารธุรกิจ ไดบู้รณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในรายวิชา หลกัการบญัชี รหัสวิชา 03-111-
101 กบัโครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการมาท าผลิตภณัฑ์เพ่ือ
ค านวนหาตน้ทุนสินคา้ตน้ทุนต่อหน่อยและการตั้งราคาขาย (กศว. 6.1-2-04  ) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไดบู้รณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในรายวิชา โครงการ โดยนกัศึกษาได้
ออกแบบและผลิตผลงานเคร่ืองประดบัเงิน Muscat Grape โดยใชเ้ทคนิคของช่างทองโบราณ ท่ีไดรั้บแรงบรรดาลใจจากการ
เขา้ร่วมโครงการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัทางคณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (กศว. 6.1-2-05) 
 คณะศิลปศาสตร์  ไดบู้รณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในรายวิชา การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม    
รหัสวิชา  01-112-205  กับโครงการศึกษาและเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทยเชิงวิจักษ์รายภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)         
โดยอาจารยม์อบหมายให้นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการและเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทย ให้กับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการส่ือสารท่ีต่างวฒันธรรม (กศว.6.1-2-06 ) 
 คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ ไดบู้รณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมในรายวิชา ส่ิงทอ
พ้ืนถ่ิน  รหัสวิชา  06-412-312  กบัโครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นส่ิงทอ  ประจ าปีงบประมาณ 2556  
โดยใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมโครงการเพ่ือศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้สถานท่ีจริง จะส่งผลให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าในวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน วิถีการด ารงชีวิต และน าประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นกลบัมาออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอในรูปแบบต่าง ๆ พร้อม
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน (กศว.6.1-2-07 รายวชิา ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน) 
 2.2  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการ บูรณการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับ
กิจกรรมนกัศึกษา  ดงัน้ี 
 มหาวทิยาลยั  โดยกองศิลปวฒันธรรม ไดจ้ดักิจกรรมใหน้กัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมในโครงการ  เช่น โครงการ 12 
สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี (กศว. 6.1-2-08 )  โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา  
มหาราชา (กศว. 6.1-2-09 ) โครงการวนัปิยมหาราช (กศว. 6.1-2-10 ) โครงการสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา (กศว. 
6.1-2-11 ) โครงการวนัไหวค้รู ปีการศึกษา 2556 (กศว. 6.1-2-12 ) 

   3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
       โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ จดหมายขา่วประจ าเดือน โดยกองศิลปวฒันธรรม  จ านวน  43  เร่ือง (กศว. 6.1-3-01 จดหมายข่าว
ประจ าเดือน) จดหมายข่าว มทร.พระนคร RMUTP news  โดยกองประชาสมัพนัธ์ จ านวน 21 เร่ือง (กศว. 6.1-3-02 ) วารสารสาร
รักษว์ฒันธรรม โดยกองศิลปวฒันธรรม ไดรั้บความร่วมมือจาก        9 คณะ จ านวน 1 เล่ม  (กศว.6.1-3-03 )  เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กา้วแรกสู่ทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2568)  จ านวน  4  เร่ือง (กศว. 
6.1-3-04 ) RMUTPhra Nakhon Booklet จ านวน  12  เร่ือง (กศว. 6.1-3-05) วารสาร มทร.พระนคร จ านวน  4  เร่ือง  (กศว. 6.1-
3-06  )   
 2. ส่ือเวบ็ไซต ์ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั http://www.rmutp.ac.th/ เช่น โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์
86 พรรษา มหาราชา / โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา  มหาราชินี / โครงการวนั       ปิยมหาราช / 
โครงการสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา  เป็นตน้ จ านวน  22  เร่ือง  (กศว. 6.1-3-07)(กศว. 6.1-3-08 ภาพหนา้จอ
เวบ็ไซตก์องศิลปวฒันธรรม www.cul.offpre.rmutp.ac.th)  

http://www.rmutp.ac.th/
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 3. ส่ือSocialMedia ได้แก่ Facebook ของกองศิลปวฒันธรรม จ านวน  10  เร่ือง  (กศว. 6.1-3-09) เผยแพร่องคค์วามรู้ผา่น 
YouTube จ านวน  3  เร่ือง (กศว. 6.1-3-10) 
  4. ส่ือวีดิทศัน์ ได้แก่ DVD บันทึกภาพกิจกรรม  จ านวน 3  เ ร่ือง (กศว.6.1-3-11 DVD โครงการการจดัการ
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ระยะท่ี 1 การสาธิตการ ท ากระทงลอยจากพืชผกัสวนครัวและวสัดุธรรมชาติ, โครงการการจดัการ
ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ระยะท่ี 2  การท าของขวญัทรงคุณค่าจากผา้ไทย, โครงการการจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม 
ระยะท่ี 3 การสาธิตการท าเคร่ืองหอมในวนัสงกรานต)์ 
       4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมนกัศึกษา  โดย 
      4.1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประเมินผลความส าเร็จการบูรณาการดา้นการการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการเรียนการสอนดว้ยการสอบวดัผลการศึกษาของนกัศึกษา โดยมีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรอง
ความเห็นชอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ในรายวิชา โครงการ รหัสวิชา 05-112-406  (กศว. 6.1-4-01)  คณะบริหารธุรกิจ  
ในรายวชิา หลกัการบญัชี รหสัวชิา 03-111-101 (กศว.6.1-4-02  ) คณะวศิวกรรมศาสตร์  ในรายวชิา โครงการ (กศว.6.1-4-03 )  
คณะศิลปศาสตร์ ในรายวชิา การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม รหสัวชิา  01-112-205      (กศว.6.1-4-04 ) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชัน่ ในรายวชิา ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน  รหสัวชิา  06-412-312 (กศว.6.1-4-05) 

4.2  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประเมินผลความส าเร็จการบูรณาการดา้นการการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมเขา้กบักิจกรรมนกัศึกษา  ดงัน้ี  

โดย มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการ
กิจกรรมนกัศึกษา โดยมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการโดยใชแ้บบสอบถามในโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระ
ชนม ์81 พรรษา  มหาราชินี  (กศว. 6.1-4-06) โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา  มหาราชา (กศว. 6.1-4-
07 )  โครงการวนัปิยมหาราช (กศว. 6.1-4-08 ) โครงการสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา (กศว. 6.1-4-09 ) โครงการวนั
ไหวค้รู ปีการศึกษา 2556 (กศว. 6.1-4-10 ) 
      5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมนกัศึกษา 

โดย มหาวทิยาลยัมีการน าผลการประเมินในการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการ
สอนมาปรับปรุงการสอนปรากฏ ในรายวิชา โครงการ รหัสวิชา 05-112-406 (กศว.6.1-5-01) ในรายวิชา หลกัการบญัชี รหัส
วชิา 03-111-101 (กศว.6.1-5-02 )  ในรายวชิา โครงการ  (กศว.6.1-5-03  ) ในรายวิชา  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม รหัสวิชา  
01-112-205 (กศว.6.1-5-04) ในรายวชิา ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน รหสัวชิา 06-412-312 (กศว.6.1-5-05  ) 
 มหาวิทยาลยัมีการน าผลการประเมินในกิจกรรมนักศึกษาแต่ละโครงการ ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์และ
น าเสนอเขา้ในท่ีประชุมกองศิลปวฒันธรรม เพื่อน าขอ้เสนอแนะนั้นมาปรับปรุงในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมในคร้ังต่อไป 
(กศว.6.1-5-06)  
       6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มีการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวฒันธรรม โดยได้รับการอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา
อาชีพผูป้ระกอบการอาหารไทย ระดับ 1 (กศว. 6.1-6-01) และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระ
นคร  มีผลงานด้านศิลปวฒันธรรมเป็นท่ียอมรับระดับชาติ  คือ  ได้รับรางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านศิลปวฒันธรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2556  (กศว. 6.1-6-02  ) (กศว. 6.1-6-03  ) นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระ
นคร  ได้รับรางวลัจากการประกวดในโครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ คร้ังท่ี  5” จ านวน 5 รางวลั  
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(กศว. 6.1-6-04 ) อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี   คหกรรมศาสตร์ เขา้ร่วมแข่งขนั
การแกะสลกันานาชาติและไดรั้บรางวลัเหรียญทอง ในงาน “THAIFEX – World of food ASIA 2014 “Experience the Best in 
Asia” (กศว. 6.1-6-05) อาจารยส์าขาวิชาอาหารและโภชนาการอาหาร  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร    คณะ
เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จดัแสดงและสาธิตการท าอาหารไทย เผยแพร่เอกลกัษณ์ประจ าชาติ ในงาน “EAT ! 
Vancouver 2014” รวมถึงจดัการสอนแกะสลกัผกัผลไมใ้ห้แก่คณะทูตานุทูต และชาวไทย ณ เมืองแวนคูเวอร์  เมืองวิคตอเรีย 
ประเทศแคนาดา ตามค าเชิญของคุณสุทธิลกัษณ์ สง่ามัง่คัง่ กงสุลใหญ่ประจ านครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหวา่งวนัท่ี 26 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557 (กศว. 6.1-6-06  ) 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 3 3 3 5 5 5 5 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.6.1-1-01 ผงัยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 
กศว.6.1-1-02 ค าส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556/2557  
กศว.6.1-1-04   แผนปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม2556/2557  
กศว.6.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ปีงบประมาณ 2556 
กศว.6.1-2-01   มคอ. 3 รหสัวชิา 05-112-406 รายวชิาโครงการ 
กศว.6.1-2-02   รายงานโครงการโครงการค่ายสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาแผน่ดิน 
กศว.6.1-2-03   มคอ. 3 รหสัวชิา  08-011-103 รายวชิาเทคโนโลยถ่ีายภาพ 
กศว.6.1-2-04   มคอ. 3 รหสัวชิา 03-111-101 รายวชิา หลกัการบญัชี 
กศว.6.1-2-05 ผลงานวจิยั เคร่ืองประดบัเงิน Muscat Grape 
กศว.6.1-2-06 มคอ. 3 รหสัวชิา 01-112-205 รายวชิา การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
กศว.6.1-2-07 มคอ. 3 รหสัวชิา 06-412-312 รายวชิา ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 
กศว.6.1-2-08 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา  มหาราชินี 
กศว.6.1-2-09 รายงานโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา  มหาราชา 
กศว.6.1-2-10 รายงานโครงการวนัปิยมหาราช 
กศว.6.1-2-11 รายงานโครงการสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา 
กศว.6.1-2-12 รายงานโครงการวนัไหวค้รู ปีการศึกษา 2556 
กศว.6.1-3-01 จดหมายข่าวประจ าเดือน 
กศว.6.1-3-02 จดหมายข่าว RMUTP news ฉบบัท่ี 1,2,3,4 
กศว.6.1-3-03 สารรักษว์ฒันธรรม ฉบบัท่ี 13 
กศว.6.1-3-04 เอกสารประชาสัมพนัธ์ฯ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 4, 9, 13, 18 
กศว.6.1-3-05 RMURPhra Nokhon Booklet  ปีท่ี 8  ฉบบัท่ี 27 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2556, ปีท่ี 8  ฉบบัท่ี 28 เดือนกรกฎาคม – 

กนัยายน 2556 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.6.1-3-06   วารสาร มทร.พระนคร 
กศว.6.1-3-07 ภาพหนา้จอเว็บไซต์มหาวิทยาลัยhttp://www.rmutp.ac.th/  
กศว.6.1-3-08          ภาพหนา้จอเวบ็ไซตก์องศิลปวฒันธรรม www.cul.offpre.rmutp.ac.th 
กศว.6.1-3-09 ภาพหนา้จอ Facebook  กองศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.1-3-10 ภาพหนา้จอท่ีเผยแพร่องคค์วามรู้ผา่น YouTube 
กศว.6.1-3-11 DVD โครงการการจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม  

ระยะที่ 1  การสาธิตการ ท ากระทงลอยจากพืชผกัสวนครัวและวสัดุธรรมชาติ 
ระยะท่ี 2  การท าของขวญัทรงคุณค่าจากผา้ไทย 
ระยะที่ 3  การสาธิตการท าเคร่ืองหอมในวนัสงกรานต์ 

กศว.6.1-4-01 มคอ. 5 รหสัวชิา 05-112-406 รายวชิาโครงการ 
กศว.6.1-4-02   มคอ. 5 รหสัวชิา 03-111-101 รายวชิา หลกัการบญัชี 
กศว.6.1-4-03   ใบคะแนนสอบผลงานวจิยั เคร่ืองประดบัเงิน Muscat Grape 
กศว.6.1-4-04 มคอ. 5 รหสัวชิา 01-112-205 รายวชิา การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
กศว.6.1-4-05 มคอ. 5 รหสัวชิา 06-412-312 รายวชิา ส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 
กศว.6.1-4-06 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา  มหาราชินี 
กศว.6.1-4-07 รายงานโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา 
กศว.6.1-4-08 รายงานโครงการวนัปิยมหาราช 
กศว.6.1-4-09 รายงานโครงการสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา 
กศว.6.1-4-10 รายงานโครงการวนัไหวค้รู ปีการศึกษา 2556 
กศว.6.1-5-01 มคอ. 5 รหสัวชิา 05-112-406 รายวชิาโครงการ 
กศว.6.1-5-02 มคอ. 5 รหสัวชิา 03-111-101 รายวชิา หลกัการบญัชี 
กศว.6.1-5-03 ใบคะแนนสอบผลงานวจิยั เคร่ืองประดบัเงิน Muscat Grape 
กศว.6.1-5-04 มคอ. 5 รหสัวชิา 01-112-205 รายวชิา การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
กศว.6.1-5-05 มคอ. 5 รหสัวชิา 06-412-312 รายวชิาส่ิงทอพ้ืนถ่ิน 
กศว.6.1-5-06 ระเบียบวาระการประชุม / รายงานการรายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2556 
กศว.6.1-6-01 ในอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
กศว.6.1-6-02   ภาพถ่ายรางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติดา้นศิลปวฒันธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2556 
กศว.6.1-6-03   จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประจ าเดือน กันยายน 2556 
กศว. 6.1-6-04   ข่าว RMUTP newsweek  ปีท่ี  6  ฉบบัท่ี 199 
กศว.6.1-6-05   ภาพผลงานรางวลัเหรียญทองในระดบันานาชาติดา้นศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2556 
กศว.6.1-6-06 ภาพแสดงโชวฝี์มือไทยในแคนนาดา 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะที่จ ัดการเรียนการสอนที่เ ก่ียวขอ้งกับการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมโดยตรง  

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้จดัการสาธิต
เผยแพร่วฒันธรรมไทย ทั้งในระดบัภายในประเทศและต่างประเทศ 

http://www.rmutp.ac.th/
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จุดที่ควรพัฒนา 
  แต่ละคณะควรพลกัดนัการบูรณการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมใหเ้ขา้กบัการจดัการเรียนการสอนให้

เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

 1. แต่ละคณะควรแทรกรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอนให้มากยิ่งข้ึน พร้อม
ทั้งบูรณาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อคณะและมหาวทิยาลยั เน่ืองจากดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเป็ยยทุธศาสตร์หลกัท่ีส าคญัต่อ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 
2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการเผยแพร่ศิลปวฒัฯธรรมไทยทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 
- กองศิลปวฒันธรรม 

 
ตลอดปีการศึกษา 2557 

 

แผนพฒันา 
  2.ส่งเสริมในกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมกบั
หน่วยงานภายนอก ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติเพ่ือให้
ผลงานมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  
 

 
ตลอดปีการศึกษา 2557 

 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2282-9009 ต่อ 6239 
         (ผู้อ านวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.2 :   การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) (ก.พ.ร.56 4.6, ก.พ.ร.57 3.6)                                               
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อท่ีมีผลการด าเนินงาน ) 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวฒันธรรมและคณะ มีการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมตามวงจร PDCA คือ 
 PLAN  มีการวางแผนการด า เ นินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2556 (กศว.6.2-1-01) และวางแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของกองศิลปวฒันธรรม  พร้อมก าหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาท่ีแลว้เสร็จของงาน และก าหนดผูรั้บผิดชอบไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือก ากับและติดตามให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้(กศว.6.2-1-02)  
 DO  มีการด าเนินโครงการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ โดยการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพ่ือก ากบั 
ติดตาม  ประสานการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินการในท่ีประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวน 5 
คร้ังต่อปีการศึกษา 2556 (กศว.6.2-1-03) นอกจากนั้นยงัมีการประชุมเตรียมงานก่อนการจดัโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา       มหาราชินี  (กศว.6.2-1-04) โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระ
ชนม ์86 พรรษา  มหาราชา (กศว.6.2-1-05)   

CHECK  มีการประเมินผลโครงการตามแผนในแต่ละโครงการโดยใช้แบบประเมิน  เช่น  โครงการ 12 สิงหามหา
มงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี  (กศว.6.2-1-06) โครงการ 5 ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา  มหาราชา 
(กศว.6.2-1-07) (กศว.6.2-1-08)   

ACT  มีการน าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการ โดย เข า้ ที่ประชุมบุคลากรกอง
ศิลปวฒันธรรม และเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพฒันาโครงการในปี
ต่อไป  (กศว.6.2-1-09) (กศว.6.2-1-10) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการด าเนินงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2556  จ านวน  50  โครงการ และบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ปรากฎในตารางผลการ
ด าเนินงาน (กศว.6.2-2-01) 
3. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  มีการส่งเสริม สนบัสนุน
การด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองในแต่ละปีการศึกษา  เช่น  โครงการ 12 สิงหามหา
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มงคลเฉลิมพระชนม ์81พรรษา มหาราชินี  โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา  มหาราชา โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย ถวายเทียนพรรษา เป็นตน้ (กศว.6.2-3-01) 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

โดย  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายใน / ภายนอก  ดังน้ี 

4.1 โครงการกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร  ด าเนินการจัดกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมใหก้บับุคลากรและนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม  เช่น  โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 81พรรษา  มหาราชินี           
โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา  มหาราชา เป็นตน้ เป็นโครงการท่ีบุคลากรและนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั
ไดร่้วมกนัสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดีโดยร่วมใจแสดงสามคัคีความจงรักภคัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เกิดจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อการด าเนินชีวิต การครองตนเป็นคนดีตามรอยเบ้ือพยุคลบาท น้อมน าแนวคิดไปปฏิบติัหน้าท่ีของตนให้เกิด
ประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  (กศว.6.2-4-01) (กศว.6.2-4-02) โครงการการจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม เป็น
โครงการท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมให้แก่บุคลากร และนักศึกษา ได้มีความรู้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  และยงัเป็น
โครงการท่ีสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในมหาวิทยาลยั  โดยมีการจดัท าวีดิทศัน์รวบรวมองค์ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม และ
เผยแพร่ใหแ้ก่บุคลากร  นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาผา่นเวบ็ไซดก์องศิลปวฒันธรรม (กศว.6.2-4-03) (กศว.6.2-4-04 ) 
(กศว.6.2-4-05) 

4.2 โครงการกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร โดยคณะและกองศิลปวฒันธรรมจัดโครงการการจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม  โดยเชิญบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลยั  ได้แก่ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ สาขาเทเวศร์  บุคลากรส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์บุคลากร
ศูนยก์ารคา้สุพรีมคอมเพล็กซ เป็นตน้ เขา้ร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม  เพื่อให้มีความรู้ดา้น
ศิลปวฒันธรรมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน (กศว.6.2-4-06) และมหาวิทยาลยัยงัไดจ้ดัท าวีดิทศัน์รวบรวมองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม  
และเผยแพร่ให้แก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลยัไดเ้ขา้มาศึกษาผ่าน Facebook กองศิลปวฒันธรรม และ Youtube (กศว.6.2-4-
07 )   (กศว.6.2-4-08 ) นอกจากนั้นมหาวทิยาลยั โดยกองศิลปวฒันธรรม  ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ใน
วารสารสารรักษ์วฒันธรรม มทร.พระนคร 2 ภาษา แก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลยั และหน่วยงานภายนอกตอบรับใน
การได้รับประโยชน์จากวารสารสารรักษ์วฒันธรรม (กศว.6.2 -4-09)  (กศว.6.2-4-10) มหาวิทยาลยัได้จดัโครงการการ
ประชุมวชิาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก” เป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนการสอน การวิจยั ให้เกิดประโยชน์แก่ เยาวชน นักเรียน นกัศึกษา และประชนชนทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมชมนิทรรศการ  และ
ฝึกอบรม (กศว.6.2-4-11) 
      5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 มหาวทิยาลยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ได้จัดการเรียน
การสอนท่ีเก่ียวขอ้งกับการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยตรง มีการบูรณาการงานด้านศิลปวฒันธรรมเขา้กับการเรียน
การสอนและยงัสามารถส่งเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีฝีมือและมีผลงานได้รับ
รางวลัเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ (กศว.6.2-5-01  ) (กศว.6.2-5-02  )  นอกจากนั้นยงัได้รับรางวลัจากการประกวดใน
โครงการ “เย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ คร้ังท่ี  5”  จ านวน  5 รางวลั  (กศว. 6.2-5-03  ) และอาจารยจ์าก
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดบัโลก จ านวน 3  รางวลั โดย
การออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษดว้ยเคร่ืองแจ๊คการ์ด(กศว.6.2-5-04) อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรม
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ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันการแกะสลกันานาชาติและได้รับรางวลัเหรียญทอง ในงาน 
“THAIFEX – World of food ASIA 2014 “Experience the Best in Asia” (กศว. 6.2-5-05) 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 3 3 ขอ้ 3 5 ขอ้ 5 5 ขอ้ 5 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.6.2-1-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กศว.6.2-1-02 แผนปฏิบติัราชการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าปี พ.ศ. 2556 
กศว.6.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-1-04 รายงานการประชุมโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา มหาราชินี 
กศว.6.2-1-05 รายงานการประชุมโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา 
กศว.6.2-1-06 ผลการประเมินโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา  มหาราชินี 
กศว.6.2-1-07 ผลการประเมินโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา 
กศว.6.2-1-08 รายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปี  2556 
กศว.6.2-1-09 รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-2-01 รายงานผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมปี 2556 
กศว.6.2-3-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, 2555, 2556 
กศว.6.2-4-01 รายงานผลการประเมินโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม ์81พรรษา มหาราชินี 
กศว.6.2-4-02 รายงานผลการประเมินโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา 
กศว.6.2-4-03 รายงานผลการประเมินโครงการการจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-4-04 วดิีทศัน์รวบรวมองคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-4-05 ภาพหนา้จอเวบ็ไซตก์องศิลปวฒันธรรม www.cul.offpre.rmutp.ac.th 
กศว.6.2-4-06 รายงานผลการประเมินโครงการการจดัการความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-4-07 ภาพหนา้จอ Facebook กองศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.2-4-08 ภาพหนา้จอท่ีเผยแพร่องคค์วามรู้ผา่น YouTube 
กศว.6.2-4-09 วารสารสารรักษ์วฒันธรรม 2 ภาษา 
กศว.6.2-4-10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและการน าไปใชป้ระโยชน ์วารสารสารรักษว์ฒันธรรม มทร. 

พระนคร 
กศว.6.2-4-11 รายงานผลการประเมินโครงการการประชุมวชิาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตา

โลก 
กศว.6.2-5-01   ภาพถ่ายรางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านศิลปวฒันธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2556 

http://www.cul.offpre.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.6.2-5-02   จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประจ าเดือน กนัยายน 2556 
กศว.6.2-5-03   ข่าว RMUTP newsweek  ปีท่ี  6  ฉบบัท่ี 199 
กศว.6.2-5-04   จดหมายข่าว RMUTP news ฉบบัท่ี 3 
กศว.6.2-5-05 ภาพผลงานรางวลัเหรียญทองในระดบันานาชาติดา้นศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2556 

 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม          
ตามวงจรคุณภาพ 

2.  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะที่จ ัดการเรียนการสอนและงานวิจ ัยที่ เ ก่ียวขอ้งกับ
ศิลปวฒันธรรมโดยตรง และสามารถบูรณาการสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น งานบริการวิชาการ และงานวิชาการ 

3.  มหาวิทยาลยัเทคดนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ความวางใจจึงได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มีการจัดสาธิตงานด้านฝีมือเพ่ือเผยแพร่วฒันธรรมไทยทั้ งในระดับภายในประเทศ  และต่างประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ขยายกลุ่มเป้าหมายการเขา้ร่วมกิจกรรมใหท้ัว่ถึง 
ข้อเสนอแนะ 
 ส่งเสริมให้มีเวทีประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ หรือนานาชาต 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 
2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. โครงการประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ 

 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 
- กองศิลปวฒันธรรม 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
1. ส่งเสริมให้มีระบบการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมของ

นักศึกษาอย่างทัว่ถึง 
 

 
ปีการศึกษา 2557 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 
      (ผู้อ านวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.3 :   การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) (ก.พ.ร.56 4.6, ก.พ.ร.57 3.6)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 

โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี โดยเชิญผูบ้ริหาร บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ
ศิลปวฒันธรรม และได ้รับความร่วมมือในการเข า้ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี (กศว.6 .3 -1-01 )  (กศว.6.3 -1 -02 )            
(กศว.6.3-1-03) (กศว.6.3-1-04)  
2. ส่ิงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย ์

โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ค านึงถึงความปลอดภยัของอาคารสถานท่ีโดยมียามรักษาความ
ปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง (กศว.6.3-2-01) มีการติดตั้งถงัดับเพลิงเพ่ือป้องกันอคัคีภยั       มีกลอ้งวงจรปิดเพื่อตรวจจับผู ้
ประสงค์ร้ายภายในบริเวณมหาวิทยาลยั (กศว.6.3-2-02) และอาคารมีการท าความสะอาดสถานท่ีอย่างถูกสุขลกัษณะ 
โดยมีพนักงานท าความสะอาดประจ าตึกต่างๆ และมีการตกแต่งสถานท่ีให้มีความสวยงามอย่างมีสุนทรีย ์(กศว.6.3-2-
03) 

3. ปรับแตง่และรักษาภูมิทศันใ์หส้วยงาม  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีพ้ืนท่ีไม่มากนัก ดังนั้ นผู ้บริหารของ

มหาวิทยาลยัจึงไดต้ระหนักและเห็นความส าคญัของการดูแลลกัษณะกายภาพ สภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั มี การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัให้มีความร่มร่ืนตามลกัษณะของพ้ืนท่ี และมีการจดัสถานท่ีพกัผ่อน 
ให้มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและการตกแต่งสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู่ จรรโลงจิตใจให้บุคลากรและนักศึกษามีความสุข 
(กศว.6.3-3-01 )  

4. การจดัใหมี้พ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมใหน้กัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรมและมีการ

จดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ คือ มีหอประชุม D – hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ห้องประชุมในทุกคณะเพ่ือจดักิจกรรมทาง
ศิลปวฒันธรรม  มีศูนยอ์นุรักษ์ศิลปวฒันธรรมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มีพิพิธภณัฑ์เรือนหมอพรของคณะ    
ศิลปศาสตร์ มีศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นส่ิงทอและแฟชั่นท่ีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น (กศว.6.3-4-01) (กศว.
6.3-4-02 ) (กศว.6.3-4-03 ) (กศว.6.3-4-04 ) (กศว.6.3-4-05 ) (กศว.6.3-4-06) (กศว.6.3-4-07) 
5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1 – 4 ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

โดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดมี้การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบั
ประเด็น 1 – 4  ดว้ยการใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาต่อการพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTk1MzA=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTk1MzA=
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วฒันธรรมในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงได้รับผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.15 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน                      
(กศว.6.3-5-01 ) 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

 3 3 3 5 5 5 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.6.3-1-01 หนังสือเชิญเขา้ร่วมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 2556  
กศว.6.3-1-02 จดหมายข่าวประจ าเดือน กองศิลปวฒันธรรม 
กศว.6.3-1-03 รายงานโครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์81 พรรษา  มหาราชินี 
กศว.6.3-1-04 รายงานโครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์86 พรรษา มหาราชา 
กศว.6.3-2-01 ภาพยามรักษาความปลอดภยั 
กศว.6.3-2-02 ภาพถงัดบัเพลิง กลอ้งวงจรปิดประจ าตึก 
กศว.6.3-2-03 ภาพถ่ายอาคารสถานท่ีท่ีสะอาดและตกแต่งอย่างสวยงาม 
กศว.6.3-3-01 ภาพถ่ายสถานท่ีอาคาร และภูมิทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
กศว.6.3-4-01 หอประชุม D –Hall ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
กศว.6.3-4-02 ห้องประชุมโชติเวช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
กศว.6.3-4-03 ห้องประชุมพร้อมมงคล,และห้องประชุมมงคลอาภา ของคณะบริหารธุรกิจ 
กศว.6.3-4-04 ห้องประชุมเฟืองเหนือ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กศว.6.3-4-05 ภาพศูนยอ์นุรักษ์ศิลปวฒันธรรมคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 
กศว.6.3-4-06 พิพิธภณัฑ์เรือนหมอพรของคณะศิลปศาสตร์ 
กศว.6.3-4-07 ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านส่ิงทอและแฟชั่นท่ีคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 
กศว.6.3-5-01 รายงานสรุปผลระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา 

 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม

และต่อวฒันธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการประสานงานความร่วมมือ จดักิจกรรมศิลปวฒันธรรมโดยใช้พ้ืนท่ีร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จุดที่ควรพัฒนา 
 มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อยเพ่ิมมากข้ึน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์อยา่งสม ่าเสมอ 
2 ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลสถานท่ี
ใหถู้กสุขลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นหอ้งน ้ า หรือโรงอาหาร 
3 ท านุบ ารุงรักษาอาคาร สถานท่ีไวเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม
อยา่งยาวนาน 

- คณะกรรมการบริหาร  
(CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 
- กองศิลปวฒันธรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
1. จดัใหมี้การจดัสวนในร่วมภายในอาคารหรือประดบัตกแต่ง

ตามอาคารเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท าใหน่้าอยูม่าก
ข้ึน 

2. จดัตกแต่งสถานท่ีตามโอกาศวนัส าคญัและประเพณีของ
ชาติ 

3.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีเรือนหมอพร
จดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมกบักรุงเทพมหานคร 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 ต่อ 6239 
       (ผู้อ านวยการกองศิลปวฒันธรรม) 

 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-154      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.1  :   ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  (สกอ. 7.1) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)                                               
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
หมายเหต ุ: หากจะประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานขอ้ท่ี 6 นั้น ตอ้งแสดงขอ้มูลการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ครบถว้นทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศพัทท่ี์ระบุไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
      1   สภาสถาบนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถว้น และมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ 
 1.1  กรรมการสภามหาวทิยาลยัเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2528 ท่ีมหาวทิยาลยัมอบใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยัทุกท่านพร้อมทั้งหนงัสือประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศของ
มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบมหาวิทยาลยัว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั     
และคณะกรรมการอ่ืนท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเรียบร้อย 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กก.7.1-1-01) และนายกสภามหาวิทยาลยัจะสรุปบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัใหก้บักรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ รวมทั้งให้กรรมการใหม่ทุกท่านกล่าว
ค าปฏิญานในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เช่น  การประชุมคร้ังท่ี 8/2556  คร้ังท่ี 10/2556  และคร้ังท่ี 1/2557 (กก.7.1-1-02) 
 1.2  เพ่ือเป็นการก ากบัดูแลมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง สภามหาวทิยาลยัก าหนดประชุมสภามหาวทิยาลยัทุก
เดือน ๆ ละ 1 คร้ัง ในวนัพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และมีการพิจารณามอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
มหาวทิยาลยัน าไปจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2556 วาระท่ี 4.3 (กก.7.1-1-03) 
 1.3  สภามหาวทิยาลยัมีการประเมินตนเองตามประกาศสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร เร่ือง การประเมินตนเองในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประจ าปี  พ.ศ. 2556 ท่ีน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 30 ม.ค. 56  ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ คะแนนเฉล่ีย 4.27 ซ่ึงไดน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัทราบ  และใหข้อ้เสนอแนะในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2557 (กก.7.1-1-04) มีการเผยแพร่ประวติักรรมการสภามหาวทิยาลยั  และผลการประเมินในเวบ็ไซตส์ภามหาวิทยาลยั 
(กก.7.1-1-05) 
 

        2.   ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 
 2.1  มหาวิทยาลยัจดัโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ทบทวนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั ผูเ้ขา้อบรม
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทุกระดบั และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท าแผน (กก.7.1-2-01) และน าผลท่ีไดจ้ากการประชุมสัมมนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูบ้ริหารระดบัสูง ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 วนัท่ี 17 ธ.ค. 56  (กก.7.1-2-02) และน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 14/2556 วนัท่ี 25 ธ.ค. 56 (กก.7.1-2-03) และบุคลากรทัว่ไป
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สามารถมีส่วนในการแสดงความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัผ่านทางแบบสอบถาม 
(กก.7.1-2-04)   
 2.2  ผูบ้ริหารถ่ายทอดนโยบาย โดยไดจ้ัดท า Leaflet ท่ีมีนโยบายและแนวทางการบริหาร เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ 
วิสัยทศัน์ และนโยบายดา้นต่าง ๆ แจกให้กบับุคลากรทุกคน รวมทั้งจดัประชุมโครงการสัมมาฐิทิภิรมยใ์นทุกศูนยก์ารศึกษา
เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั (กก.7.1-2-05) 
 2.3  มหาวทิยาลยัมีระบบฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั สามารถน ามาใชใ้นการติดตามผล การบริหารสารสนเทศ การรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพ (KPI) และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้พื่อการตดัสินใจ ปรับแผนกลยทุธ์ เช่น ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมิน เป็นตน้ (กก.7.1-2-06)  
 

       3.  ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผน และผลการ
ด าเนินงานของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 
 3.1  มีการติดตามการด าเนินงานตามล าดบัชั้น คือ ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีไปยงักองนโยบายและแผนภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน (กก.7.1-3-01) เพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ท่ีมีการประชุมทุกไตรมาส (กก.7.1-3-02) และมีการรายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีทุกรายไตรมาสต่อสภามหาวทิยาลยั  
(กก.7.1-3-03)  
 3.2  มีการประเมินผลการด าเนินงานดว้ยการจดัท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และน าเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณาทุกส้ินปีงบประมาณ (กก.7.1-3-04)  
และเผยแพร่ทางเวบ็ไซตก์องนโยบายและแผน (กก.7.1-3-05)  
 

       4.  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 
  4.1  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะผ่านเวบ็บอร์ดท่ีมหาวิทยาลยัจดัไว(้กก.7.1-4-01)  
และสามารถแสดงความเห็น  หรือขอ้เสนอแนะผา่นตวัแทนสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ (กก.7.1-4-02)  
 4.2  มีการมอบอ านาจการตดัสินใจใหแ้ก่ผูบ้ริหารในระดบัถดัไปดว้ยค าสัง่มอบอ านาจ (กก.7.1-4-03) และในรูปแบบ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยั คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยั คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั   
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดม้หาวทิยาลยั (กก.7.1-4-04) 
 4.3  ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง เช่น มีการจดัสวสัดิการให้กบับุคลากรอยา่ง
ทัว่ถึง การคดัเลือกขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ และลูกจา้งดีเด่น บุคคลดีเด่น นกัวิจยัดีเด่น ผูแ้ต่งกายผา้
ไทยดีเด่น ให้เขา้รับรางวลัในงานวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวิทยาลยั (กก.7.1-4-05) นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากรในการพฒันาประสิทธิภาพการท างาน โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในการพฒันา
ประสิทธิภาพการท างาน (กก.7.1-4-06) 
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       5.  ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผูร่้วมงาน เพ่ือใหส้ามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนัเต็มตาม
ศกัยภาพ 
 5.1  ผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผูร่้วมงาน เช่น อธิการบดีถ่ายทอดความรู้ เร่ือง การพฒันาสมรรถนะบุคลากร
ดา้นจริยธรรมให้กับผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยั (กก.7.1-5-01) รวมทั้งการส่งบุคลากรเขา้ประชุม
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ (กก.7.1-5-02) 
 5.2  มีการจดัตั้งศูนยก์ารจดัการความรู้ (KM) ในมหาวิทยาลยั เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการความรู้ในองคก์รให้
เป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ และเพ่ือพฒันามหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีการจดัการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การถ่ายทอดความรู้เร่ืองกระบวนการจดัท า KM ใหป้ระสบความส าเร็จ และ
ชุมชนนกัปฏิบติั เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานระหวา่งหน่วยงาน (กก.7.1-5-03) และมีการสร้างความร่วมมือทาง
วชิาการในการจดัการความรู้ระหวา่งเครือข่าย มทร. ทั้ง 9 สถาบนัการพลศึกษา และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ (กก.7.1-5-04) 
 

       6.  ผูบ้ริหารบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบนัและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  โดย 
 6.1  มหาวิทยาลยัจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายหลกั 
และแนวทางปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีดา้นต่าง ๆ เพ่ือเป็นมาตรฐาน และเป็นแนวปฏิบติัส าหรับองคก์าร
และบุคลากรทุกคน  พร้อมทั้งเผยแพร่  และน าไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน (กก.7.1-6-01) นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัได้
ประเมินภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง ประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ผลการประเมินในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คะแนน 4.72 (กก.7.1-6-02)   
 6.2  มหาวทิยาลยัปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการ เฉพาะอยา่งยิ่งส่งเสริมให้
อาจารยข์อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผูซ่ึ้งได้รับแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งวชิาการ (กก.7.1-6-03) รวมทั้งจดัอบรมสมันนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ (กก.7.1-
6-04) 
 6.3  อธิการบดีมีการเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั เม่ือครบรอบระยะเวลา  6  เดือน  
และรอบระยะเวลา  1 ปี (กก.7.1-6-05)  และมหาวทิยาลยัเสนอรายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลยัทุกรายไตรมาส (กก.7.1-6-
06) 
 6.4  ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง โดยมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเส่ียง (กก.7.1-6-07) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวทิยาลยั (กก.7.1-6-08) มีรายงานการควบคุมภายในเสนอ  สตง. (กก.7.1-6-09)  
 

       7.  สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหาร น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารอยา่งเป็น
รูปธรรม 
 7.1  มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี โดยคณะกรรมการประเมินซ่ึงแต่งตั้ งโดยสภา
มหาวิทยาลยั (กก.7.1-7-01) เพื่อประเมินผลงานตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี      
และตามขอ้ตกลงการปฏิบติังานในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กก.7.1-7-02) ทั้งน้ี ผลการ
ประเมินการปฏิบติังานของอธิการบดีถือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลยัดว้ย รวมทั้งมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี/สถาบนั/ส านกั (กก.7.1-7-03) 
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 7.2  สภามหาวิทยาลยัประเมินผลการบริหารงานแบบกลัยาณมิตร มีคณะกรรมการซ่ึงแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั     
มีวิธีการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลจากสภาพจริง และให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพฒันา จึงเป็นการประเมินอยา่ง
สร้างสรรค ์และเป็นมิตร ไม่ใช่การจอ้งจบัผิด และน าผลการประเมินเสนอสภามหาวทิยาลยั (กก.7.1-7-04) 
 7.3  มหาวทิยาลยัมีการจดัท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อให้รับทราบผลการด าเนินงานให้ขอ้เสนอแนะเพื่อใช้
พิจารณาก าหนดทิศทางหรือปรับเป้าหมายการด าเนินงานในปีต่อไป (กก.7.1-7-05) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 - - 4 ขอ้ 3 7 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.7.1-1-01 พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548, ประมวลระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศมหาวทิยาลยั 
กก.7.1-1-02 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556, คร้ังท่ี 10/2556 และคร้ังท่ี 1/2557 
กก.7.1-1-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.3 
กก.7.1-1-04 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 30 ม.ค. 56 , ผลการประเมินการปฏิบติังาน 

ของกรรมการสภามหาวทิยาลยั มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/57 วนัท่ี 23 เม.ย. 57 
กก.7.1-1-05 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
กก.7.1-2-01 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การทบทวนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั 

เม่ือวนัท่ี 19 – 21 ส.ค. 2556 
กก.7.1-2-02 รายงานการประชุม CEO คร้ังท่ี 2/2556 วนัท่ี 17 ธ.ค. 57 
กก.7.1-2-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 14/2556 วนัท่ี 25 ธ.ค. 56 วาระท่ี 4.7 
กก.7.1-2-04 แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ มทร.พระนคร 
กก.7.1-2-05 Leaflet และหนงัสือเชิญร่วมโครงการสมัมาฐิทิภิรมย ์
กก.7.1-2-06 เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั และเวบ็ Decade2.Rmutp.ac.th 
กก.7.1-3-01 ขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงาน (รายงานทุกวนัท่ี 10 
กก.7.1-3-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณ 
กก.7.1-3-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 30 ม.ค. 56 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/2556 วนัท่ี 29 พ.ค. 56 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 7/2556 วนัท่ี 24 ก.ค. 56 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 

กก.7.1-3-04 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.8 
กก.7.1-3-05 เวบ็ไซตก์องนโยบายและแผน 
กก.7.1-4-01 www.rmutp.ac.th 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.7.1-4-02 สรุปแบบประเมินของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
กก.7.1-4-03 ค าสัง่มอบอ านาจ 
กก.7.1-4-04 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองก่อนน าเสนอ

สภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวทิยาลยั  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลยั  

กก.7.1-4-05 ระเบียบ และประกาศเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการภายในมหาวทิยาลยั 
กก.7.1-4-06 หนงัสือ ท่ี ศธ 0581.14/4337 ลงวนัท่ี 31 ต.ค. 56 ส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการฯ 
กก.7.1-5-01 ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้ใหก้บับุคลากร 
กก.7.1-5-02 หนงัสือส่งบุคลากรเขา้อบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
กก.7.1-5-03 ศูนยก์ารจดัการความรู้ 
กก.7.1-5-04 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการดา้นการจดัการความรู้ 
กก.7.1-6-01 นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ 

และกิจกรรมตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
กก.7.1-6-02 ผลการประเมินเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง 
กก.7.1-6-03 มติสภาและระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินสนบัสนุนส าหรับผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งวชิาการ 
กก.7.1-6-04 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาผลการสอนและผลงานทางวชิาการ 
กก.7.1-6-05 รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีรอบ 1 ปี 
กก.7.1-6-06 รายงานการเงินต่อสภามหาวทิยาลยัทุกรายไตรมาส 
กก.7.1-6-07 หนงัสือ กนผ. ท่ี 0581.16/910 ลงวนัท่ี 6 มี.ค. 57 เร่ือง การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงฯ 
กก.7.1-6-08 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ท่ี 163/2557 ลงวนัท่ี 21 ก.พ. 57 
กก.7.1-6-09 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบขอ้ 6 
กก.7.1-7-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี 
กก.7.1-7-02 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี 
กก.7.1-7-03 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณบดี/ผอ.สถาบนั/ส านกั  
กก.7.1-7-04 มติสภามหาวทิยาลยัพิจารณาผลการปฏิบติังานของอธิการบดี และคณบดี/ผอ.สถาบนั/ส านกั 
กก.7.1-7-05 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

จุดแข็ง 

1. มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของมหาวทิยาลยัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้ถึงได้ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 
 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองกลาง 

……………………………… 
 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 
 

……………………………… 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจนัทร์  โตเลศิมงคล โทร  0-2282-3842 
     (รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวพรทพิย์  ไตรพทิยากลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6011 
    (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
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ตัวบ่งช้ี 7.2 :   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  (สกอ. 7.2) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนัอยา่ง
นอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยั 
            โดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557  ให้สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตวับ่งช้ีของ สกอ.และท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจน
ได ้น าเอาปัญหาอุปสรรคที่พบ ขอ้เสนอแนะจากการประเมินผลและการตรวจประเมินคุณภาพในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2555 และ 2556 มาพิจารณาเพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
และ 2557  ในเร่ือง องค์ความรู้ในพนัธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  การเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่และความรู้ในการพฒันา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
(ศจร. 7.2-1-01 , ศจร. 7.2-1-02 , ศจร. 7.2-1-03) 
 

  2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวจิยัอยา่งชดัเจน
ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1         
  โดย   มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้ตามประเด็นความรู้ในขอ้ 1 ไวใ้นเป้าหมายและ
แผนการจดัการความรู้  (ศจร. 7.2-1-03) 
 

  3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพื่อคน้หา
แนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
      โดย   มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ให้เขา้ถึงความรู้โดยช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรม
สัมมนา  เอกสารเผยแพร่ความรู้  คู่มือ  ฯลฯ  และมีกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูป้ฏิบัติท่ีดี (Good 
Practices)  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ตลอดจนการส่ือสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลยัฯ  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM  Web Blog  Facebook  ฯลฯ  เพื่อความสมบูรณ์ในการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ให้ถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  (ศจร. 7.2-3-01) 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-161      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็น
แนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
   โดย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/คณะ/หน่วยงาน  จัดท าทะเบียนความรู้/รวบรวมองค์ความรู้/
คลงัความรู้/แนวปฏิบัติท่ีดี  เพื่อไวท่ี้คณะ/หน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM เพื่อให้สะดวกกับการคน้หา (ศจร. 
7.2-4-01) 
 

  5. มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใช้
ในการปฏิบติังานจริง 

โดย   มหาวิทยาลยั/คณะ มีการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบติัโดยน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ท่ีได้
เรียนรู้เร่ือง องค์ความรู้ในพนัธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ      
บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  และการเพ่ิมผลผลิตงานวิจยัและตีพิมพเ์ผยแพร่ มาใชป้ฏิบติักบัการเรียนการสอน/การ
วจิยั เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ศจร. 7.2-5-01) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3   4 ขอ้ 4 5 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร. 7.2-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  คร้ังท่ี 4/2555  เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555  และคร้ังท่ี 
4/2556  เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2556 

ศจร. 7.2-1-02 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขออนุมติัค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์และบริหารจดัการความรู้              
ในองคก์ร ยทุธศาสตร์และแผนการจดัการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 

ศจร. 7.2-1-03 วสิยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าประสงค ์ นโยบาย  เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์  วตัถุประสงค ์ และมาตรการ  
แผนการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 
2557 

ศจร. 7.2-3-01  กิจกรรม KM  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557  
เขา้ถึงไดจ้าก   http://webkm.rmutp.ac.th/km/ 

ศจร. 7.2-4-01  ทะเบียนความรู้/คลงัความรู้ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร /คณะ/หน่วยงาน 
 สนบัสนุน 

ศจร. 7.2-5-01 การน าความรู้จากการจดัการความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร / คณะ / หน่วยงานสนบัสนุน 

 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/
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จุดแข็ง  
1. มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัและสนับสนุนในการด าเนินงาน  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1.  โครงการการบริหารจดัการความรู้สู่การปฏิบติั 
2.  กิจกรรมการจดัการความรู้ 

- คณะกรรมการบริหาร  (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
- ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

250,000   บาท 
ปีงบประมาณ 2558  

 

 
 

ปีการศึกษา 2557 
แผนพฒันา 
……………………………………………………… 
 

 
……………………………… 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009 ต่อ 6001 
        (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข   สุขโข  โทร  0-2282-9009-159 ต่อ 6086 

        (ผู้อ านวยการศูนย์การจดัการความรู้) 
 

 

 
 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-163      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ตวับ่งช้ีที ่ 7.3 :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ  (สกอ. 7.3)  (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีการจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการประกอบดว้ยรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยแีละกายภาพ
เป็นประธาน มีการประชุมคณะกรรมการ  มีแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผน
แม่บทเทคโนโลยสีารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554 

 

 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการ
จดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

โดยมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหส้ านกัเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ส านกัไดแ้ต่งตั้งทีมงานพฒันาระบบดว้ยการวิเคราะห์
และออกแบบระบบใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีการติดตาม ความคืบหนา้การด าเนินงาน ตรวจสอบความครบถว้น
ถูกตอ้งของโปรแกรมระบบงาน มีการประชุมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหข้อ้มูลถูกตอ้งตรงกนั สามารถตอบสนองพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยั ในดา้นการจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ดา้นการวิจยั คือ
ระบบคลงัปัญญามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านการบริหารจดัการ ประกอบด้วย ระบบบริการขอ้มูล
สารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย ระบบ
การเงินและบญัชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence)      
ดา้นการประกนัคุณภาพ  ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพฒันาคุณภาพภายใน 

 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
โดยมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศแบบออนไลน์ 

มีการตรวจสอบและทดสอบแบบประเมิน มีการพฒันาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการประเมินไดแ้บบ
เรียลไทม์ออนไลน์ พร้อมมีผูต้รวจสอบ ก ากบั ติดตามดูแล ในการประเมินผลน้ีจะท าสรุปรายงานเสนอผูบ้ริหารในปลายปี
การศึกษาละ 1 คร้ังทุกปี ในปี 2556 มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 4.50 คะแนน จากผูป้ระเมิน 2,362 คน 

 

 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ท่ีได้คะแนนน้อย และจากท่ีผู ้

ประเมินใหค้  าแนะน าไว ้มาท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผูบ้ริหาร และปรับปรุงระบบต่อไป ระบบท่ีไดป้รับปรุงจาก
ค าแนะน าแลว้ เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ พฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของผูใ้ชเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 
โดยมีรองอธิการบดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันากายภาพเป็นผูพ้ิจารณาแผนปรับปรุง 

 

 

http://eassess.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/rmutp-repository/
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php
http://bpm.rmutp.ac.th:8088/edu_web/
http://hrm.rmutp.ac.th/edu_web
http://cheqa.rmutp.ac.th/
http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/
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 5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 
มหาวทิยาลยัจดัส่งขอ้มูลบุคลากร การเงิน ขอ้มูลนกัศึกษา ขอ้มูลหลกัสูตร และขอ้มูลภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 

ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กบัส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 คร้ังในเดือนกรกฎาคม และ
ธนัวาคม ตามท่ีก าหนด บนัทึกขอ้มูลการประกนัคุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบนัทึกขอ้มูลภาวะการมีงานท าของ
บณัฑิตผา่นระบบของ สกอ.  

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

4 3 ขอ้ 3 3 ขอ้ 3 5 ขอ้ 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท. 7.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557) 
สวท. 7.3-1-2  แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ปี 2556 
สวท.7.3-2-3  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร มทร.พระนคร 
สวท.7.3-2-4  ระบบบริหารงานวิจยั 
สวท.7.3-2-5 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.7.3-2-6  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.7.3-2-7  ระบบคลงัปัญญามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สวท.7.3-2-8  ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศ 
สวท.7.3-2-9  ระบบติดตามการพฒันาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.7.3-2-10  ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สวท.7.3-2-11  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สวท.7.3-2-12 ระบบการรายงานเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) 
สวท.7.3-2-13 ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 
สวท.7.3-2-14 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 
สวท.7.3-2-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ คร้ังท่ี 1/2556 
สวท.7.3-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ คร้ังท่ี 2/2556 
สวท.7.3-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ คร้ังท่ี 3/2556 
สวท.7.3-2-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ คร้ังท่ี 4/2556 
สวท.7.3-2-19 รายงานการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยปี 2555 จากระบบ AX 
สวท.7.3-3-20 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
สวท.7.3-3-21 ระบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
สวท.7.3-3-22 ระบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.7.3-3-23 ระบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบบริการขอ้มูลสารสนเทศ 

http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/InformationPlan2556.pdf
http://lms.rmutp.ac.th/lms24/
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php
http://iqa.rmutp.ac.th/
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/04/bi.jpg
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/04/bi2.jpg
http://asms.rmutp.ac.th/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/MeetingReport1_2556.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/MeetingReport2_2556.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/MeetingReport3_2556.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Unit_cost2556.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Kamsang_MIS_56.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-02-01-12_56_09.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-02-01-12_53_50.png
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.3-3-24 ระบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการวจิยั 
สวท.7.3-3-25 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบบริการขอ้มูลสารสนเทศ 
สวท.7.3-3-26 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
สวท.7.3-3-27 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การวิจยั 
สวท.7.3-4-28 ปรับปรุงระบบตามขอ้เสนอแนะ ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ e-doc ปรับปรุงแลว้ไดด้งัแนบ 
สวท.7.3-4-29 ระบบติดตามการพฒันาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.7.3-4-30 ปรับปรุงระบบติดตามการพฒันาคณุภาพภายใน IQA 
สวท.7.3-4-31 ปรับปรุงระบบ MIS 
สวท.7.3-4-32 ปรับปรุงระบบ BIM 
สวท.7.3-4-33 ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ 
สวท.7.3-4-34 ปรับปรุงระบบ e-Doc 
สวท.7.3-4-35 ปรับปรุงเวป็ไซต ์KM Blog 
สวท.7.3-4-36 ปรับปรุงเวป็ไซต ์Volume Licensing Service Center 
สวท.7.3-4-37 บนัทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 
สวท.7.3-4-38 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2556 – 2557 
สวท.7.3-5-39 วนัท่ีส่งขอ้มูลนกัศึกษา  บุคลากร  การเงิน และ ผูส้ าเร็จการศึกษา  พร้อมตรวจสอบความถกูตอ้งจากระบบ สกอ. 
สวท.7.3-5-40 ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 

จุดแข็ง 
มหาวทิยาลยัพฒันาระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมภาระกิจทุกดา้น สามารถเทียบเคียงกบัระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั

ชั้นน าของประเทศ 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม  
พฒันาระบบสารสนเทศใหดี้ยิง่ข้ึน จนสามารถเทียบเคียงกบั
มหาวทิยาลยัในกลุ่มอาเซียน 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทส. 
-กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2557 

แผนพฒันา  
………-……………………………………………… 

 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตัร จารุวาระกูล  
  (ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวตัร จารุวาระกูล  
(ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 

http://dc.rmutp.ac.th/index.php?do=3&s=1&y=2556&r=2
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-06-28-08_46_51.png
http://rpm.rmutp.ac.th/assessment/report
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-02-01-14_00_39.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-02-01-14_05_26.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-06-28-08_24_31.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Picture-2014-05-26-10_28_44.png
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/7.3.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/ImprovePlan56.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/std.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/staff.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/finance.pdf
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Bandit.pdf
http://cheqa.rmutp.ac.th/
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4 :  ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ. 7.4)  (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)                                               
                          
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 

 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ี
รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัท่ี 952/2555 เร่ืองแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ณ วนัท่ี 11 
ตุลาคม 2555 (กนผ.-7.4-1-01)  และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัฯ ท่ี 163/2557 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ณ วนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2557 (กนผ.-7.4-1-02)   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ  มีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ  และประกอบดว้ยรองอธิการบดี
ทุกท่าน  ผูช่้วยอธิการบดีทุกท่าน  และหัวหนา้หน่วยงานทุกหน่วยงาน  และไดก้ าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงฯ  ใหมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ผลกัดนัให้หน่วยงานในสังกดับริหารความเส่ียงให้ลดลง  การ
ติดตามใหมี้การรายงานผลการด าเนินงาน  ประเมินผลการด าเนินงาน  การพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ประเมิน
ความเส่ียง และควบคุมใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั ด าเนินการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้   

และมหาวิทยาลยัฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
2556 (กนผ.-7.4-1-03)  และปี 2557 (กนผ.-7.4-1-04)  และมีคู่มือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั 
เพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนัในทุกหน่วยงาน (กนผ.-7.4-
1-05) 

 

  2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสถาบนั 
ตวัอยา่งเช่น 

- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจยั ระบบงาน 
ระบบประกนัคุณภาพ 

- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบนั 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-167      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

มหาวิทยาลยัฯ  ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน   โดยใชน้โยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัฯ  เพ่ือให้มีกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตาม
แนวทางของ COSO  (กนผ.7.4-2-01)  เพ่ือวิเคราะห์คน้หาความเส่ียงและแนวทางในการจดัการกบัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี (กนผ.7.4-2-02) 

- มีการวเิคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน:  เป็นการวเิคราะห์เพ่ือแจกแจงขั้นตอนและรายละเอียดของงานท่ี
ด าเนินการอยู ่  

- มีการวิเคราะห์วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน:  เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานซ่ึง
จะตอ้งสามารถวดัผลได ้ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจวา่จะท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอะไร 

- มีการระบุความเส่ียงในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน:  เป็นการคน้หาความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้น
แต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน  และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

- มีการระบุปัจจยัเส่ียงในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน:  เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความ
เส่ียง  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหค้วามเส่ียงลดลง 

 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในขอ้ 2 
โดยมีการวิเคราะห์ต่อเน่ืองจากขอ้ 2 ตามแนวทางของ COSO ต่อจากท่ีไดร้ะบุปัจจัยเส่ียงแลว้ (กนผ.-

7.4-3-01)  โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี  (กนผ.7.4-3-02) 
- มีการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียง:  โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงกบัระดบัความรุนแรงท่ีเกิดจากผลกระทบ เพ่ือน ามาจดัล าดบัความสูงต ่าของความเส่ียง   
- มีการประเมินแนวทางควบคุม  และการควบคุมท่ีมีอยู่:  ได้วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีไดจ้ดัล าดบั

ความส าคญัแลว้ ว่าได้มีแนวทางหรือมีการแกไ้ขปัญหาอยู่แลว้อย่างไร  เพ่ือเป็นการคน้หาความเส่ียงท่ีมีล าดบัสูง  ส่งผล
กระทบท่ีเป็นปัญหา  และยงัไม่มีแนวทางลดความเส่ียง/หรือมีการแก้ไขแลว้แต่ปัญหายงัไม่ลดลง 

- น ารายละเอียดจากการวิเคราะห์มาใชใ้นการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง:  เม่ือวิเคราะห์หาความ
เส่ียงท่ีมีการพิจารณาลงความเห็นแลว้ว่าจะตอ้งหยิบยกข้ึนมาแก้ไขความเส่ียงให้ลดลง  ก็จะน ามาประเด็นความเส่ียงนั้น
มาจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 

  4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง และด าเนินการตามแผน 

 โดยมหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าแผนบริหารความเส่ียงฯ ปี 2556  (กนผ.-7.4-4-01)  และแผนบริหารความเส่ียง 
ปี 2557 (กนผ.-7.4-4-02)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ขอ้ 6  
โดยผา่นการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวทิยาลยัฯ   

ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ เพื่อจดัท าแผนบริหารความเส่ียงฯ ปี 2557  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 
18 เมษายน 2557 วาระท่ี 3.1 เร่ืองการพิจารณาวเิคราะห์ความเส่ียง  คดัเลือกความเส่ียง  และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของ
มหาวทิยาลยั ประจ าปี 2557 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาขอ้มูลจากผลการปฏิบติังานตามแผนบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ ปี 
2556  จากแผนบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยงานของมหาวทิยาลยัฯ (กนผ.-7.4-4-03)  ประกอบกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557  รวมทั้งมีการวเิคราะห์บริบทและสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ขอ้เสนอแนะ/ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัฯ  และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแ้ผนบริหารความ
เส่ียง ปี 2557  มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียงดงัน้ี (กนผ.-7.4-4-04)   
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กจิกรรมที ่ กจิกรรมควบคุมความเส่ียง เป็นความเส่ียงด้าน 
1. การลดจ านวนนกัศึกษาตกออกระหวา่งปี การด าเนินงาน 
2. การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อการจดัการเรียนการสอน/การวจิยั ดา้นบุคลากร 
3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดา้นทรัพยากร 
4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาระบบสารสนเทศขดัขอ้ง ดา้นทรัพยากร 
5. การป้องกนัและเตรียมความพร้อมเพ่ือแกไ้ขปัญหา  มี 4 กิจกรรมยอ่ย 

5.1  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทะเลาะววิาทของนกัศึกษา 
5.2  การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
5.3  การเตรียมพร้อมสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
5.4  การป้องกนัและบรรเทาการเกิดอุบติัเหตุ/เหตุสุดวสิยั 

 
ความปลอดภยั 
ความปลอดภยั 

เหตุการณ์ภายนอก 
ความปลอดภยั 

เม่ือจัดท าแผนบริหารความเส่ียงฯ  แล้ว  ได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ 
รับทราบแผนบริหารความเส่ียงฯ  และให้มีการด าเนินการตามแผน (กนผ.-7.4-4-05) และมหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการ
ควบคุมภายในฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 (กนผ.-7.4-4-06) 

 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
โดยมหาวทิยาลยัฯ  ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี งปม. 2556  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการ

ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ขอ้6 (กนผ.-7.4-5-01)  โดยไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงฯ ของมหาวิทยาลยั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 เมษายน 
2557 วาระท่ี 2.2 เร่ืองรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี 2556 
(กนผ.-7.4-5-02)  และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัฯ  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 23 เมษายน 2557 วาระท่ี 4 เร่ืองรายงานผลการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ (กนผ.-7.4-5-03)  และคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัฯ  ไดน้ าเร่ืองเสนอต่อ
สภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 7/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557  วาระท่ี 5.5 เร่ืองรายงาน
ผลการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2557 (กนผ. -7.8-5-04)  และ
มหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนของ ปี 2557 (กนผ. -7.8-5-05)  และไดจ้ดัส่งรายงานผลฯ 
ใหแ้ก่กระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 (กนผ.-7.8-5-06) 

 

 6. มีการน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชใ้นการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปี
ถดัไป 

โดยในการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวิทยาลยัฯ ในปี 2557  มหาวิทยาลยัฯ ไดมี้การทบทวนผล
การด าเนินงานในปี 2556  มีการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั   พิจารณาขอ้แนะน าจากการตรวจประเมินคุณภาพมหาวทิยาลยัฯ 
ของปีการศึกษา 2555   และได้น าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัฯ จากการประชุมคร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัพุธท่ี 6 มีนาคม 2556 (กนผ.-7.4-6-01)  ซ่ึงประเด็นท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาจดัท า
แผนบริหารความเส่ียงของปี 2557  โดยมีการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 
ของมหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 18 เมษายน 2557 วาระท่ี 3.1 เร่ืองการพิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียง คดัเลือก
ความเส่ียง และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ (กนผ.-7.4-6-02) และไดเ้สนอแผนบริหารความเส่ียงฯ ปี 2557 
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น้ีต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัฯ เพ่ือพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัฯ  คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 23 เมษายน 2557 วาระท่ี 4 เร่ืองรายงานผลการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัฯ (กนผ.-7.4-6-03)  เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงฯ  ใน
โอกาสต่อไป และเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ  ในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2557 เม่ือวนัพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557  
วาระท่ี 5.5 เร่ืองรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัประจ าปี งบประมาณ 2557 (กนผ. -
7.8-6-04)  

  

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4   3 ขอ้ 3 6 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.-7.4-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี 2556 ค าสัง่ท่ี 952/2555   

วนัท่ี 11 ต.ค. 2555 
กนผ.-7.4-1-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี 2556 ค าสัง่ท่ี 162/2557   

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 
กนผ.-7.4-1-03 หนงัสือกองนโยบายและแผนท่ี ศธ 0581.16/4188 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2555 เร่ืองการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง

และการรายงานการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2556 
(มีเอกสารแนบ: นโยบายและแนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุม
ภายใน ปี 2556  และปฏิทินการบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ปี 2556) 

กนผ.-7.4-1-04 หนงัสือกองนโยบายและแผนท่ี ศธ 0581.16/910 วนัท่ี 6 มีนาคม 2557 เร่ืองการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง
และการรายงานการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557 
(มีเอกสารแนบ: นโยบายและแนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุม
ภายใน ปี 2557  และปฏิทินการบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ปี 2557) 

กนผ.-7.4-1-05 เอกสารคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัฯ 
กนผ.-7.4-2-01 ตวัอยา่งเอกสารการด าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียง/ การระบุปัจจยัเส่ียง/ การจดัล าดบัความเส่ียง ของหน่วยงาน 

(กองคลงั) 
กนผ.-7.4-2-02 เอกสารการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเพื่อพิจารณาจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ปี 2557 
กนผ.-7.4-3-01 ตวัอยา่งเอกสารการด าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียง/ การระบุปัจจยัเส่ียง/ การจดัล าดบัความเส่ียง ของหน่วยงาน 

(กองคลงั) (เป็นเอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-2-01) 
กนผ.-7.4-3-02 เอกสารการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเพื่อพิจารณาจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ปี 2557 

(เป็นเอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-2-02) 
กนผ.-7.4-4-01 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ฯ ขอ้ 6 ณ 30 กนัยายน 2555         

(แผนบริหารความเส่ียง+รายงานผลการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียง) ปี 2556  หนา้ท่ี 33/45 – 45/45 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.-7.4-4-02 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ขอ้ 6 ณ 30 กนัยายน 2556 (แผน

บริหารความเส่ียง+รายงานผลการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียง) ปี 2557  หนา้ท่ี 32/45 – 45/45 
กนผ.-7.4-4-03 สรุปประเด็นความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานยอ่ยในสงักดัมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557  
กนผ.-7.4-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557 คร้ังท่ี 1/2557 วนัศุกร์

ท่ี 18 เมษายน 2557 วาระท่ี 3.1 การพิจารณาความเส่ียงฯ  
กนผ.-7.4-4-05 หนงัสือกองนโยบายและแผน ท่ี ศธ 0581.16/183 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เร่ืองส่งแผนบริหารความเส่ียง/แผน

ปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557 ให้แก่ทุกหน่วยงาน เพ่ือแจง้เวียนให้หน่วยงาน
และบุคลากรรับทราบและน าไปปฏิบติัในการด าเนินงาน   

กนผ.-7.4-4-06 หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ศธ 0581.16/1539 วนัท่ี 29 เมษายน 2557 เร่ืองการจัดส่งหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

กนผ.-7.4-5-01 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ขอ้ 6 ณ 30 กนัยายน 2556 (แผน
บริหารความเส่ียง+รายงานผลการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียง) ปี 2557  หนา้ท่ี 6/45 – 31/45 
(เอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-4-02)   

กนผ.-7.4-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557 คร้ังท่ี 1/2557 วนัศุกร์
ท่ี 18 เมษายน 2557  วาระท่ี 2.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียงฯ ปี 2556  
(เอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-4-04) 

กนผ.-7.4-5-03 รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 1/2557 วนัพธุท่ี 23 เมษายน 2557 วาระท่ี 
4 เร่ืองรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน หนา้ท่ี 5/6 – 6/6 

กนผ.-7.4-5-04 มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2557 วนัพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 5.5 เร่ืองรายงานผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัประจ าปี งปม. 2557 

กนผ.-7.4-5-05 รายงานผลการปฏิบติัตามแผนบริหารความเส่ียง รอบ 6 เดือน ประจ าปี งปม. 2556 
กนผ.-7.4-5-06 หนังสือมหาวิทยาลยัฯ ท่ี ศธ 0581.22/1796 วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 เร่ืองจัดส่งรายงานต่างๆ  ให้กลุ่ม

ตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
กนผ.-7.4-6-01 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2556 วนัพุธท่ี 6 มีนาคม 2556 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัประจ าปี งปม. 2556  โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีฯ ขอ้ 2 เร่ืองรายงานผลการบริหารความเส่ียงฯ 

กนผ.-7.4-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ ของมหาวทิยาลยัฯ ประจ าปี 2557 คร้ังท่ี 1/2557 วนัศุกร์
ท่ี 18 เมษายน 2557 
(เอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-4-04) 

กนผ.-7.4-6-03 รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 1/2557 วนัพธุท่ี 23 เมษายน 2557 วาระท่ี 
4 เร่ืองรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
(เอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-5-03) 

กนผ.-7.4-6-04 มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 7/2557 วนัพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2557  วาระท่ี 5.5 เร่ืองรายงานผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัประจ าปี งปม. 2557 
(เอกสารเดียวกบั กนผ.-7.4-5-04) 
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จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยั ตรวจสอบให้ความส าคญั และก ากบัดูแลการบริหารความ

เส่ียง 

2. มหาวิทยาลยัมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการพฒันาระบบราชการท่ีรัฐบาลได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางไว ้

3. ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  และมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกบับุคลากรผูป้ฏิบัติงาน 

4. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลยั  ท าให้การบริหารความเส่ียงมี
ทั้งความเส่ียงในระดบัมหาวิทยาลยัและในระดบัหน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัใหมี้รายละเอียดตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของมหาวทิยาลยั  ใหมี้รายละเอียดท่ีเป็นปัจจุบนัในทุกๆ ปี  
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการใหมี้มาตรฐานเดียวกนัทัว่
ทั้งมหาวทิยาลยั 

 
รองอธิการบดี 

ดา้นวางแผนและพฒันาคุณภาพ/ 
กองนโยบายและแผน 

 

 
ไม่ใชง้บประมาณ/ 

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

2. เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผา่นทางเวบ็ไซต ์ เพ่ือใหบุ้คลากร
ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย 

 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางรตนมน   จนัทรอุทยั   โทร  0-2282-9009   
     (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.5  :   การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12)  (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57  7)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

ใชค้่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบนั (คะแนนเตม็ 5) ท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
  1. สภาสถาบนัท าพนัธกิจครบถว้นตามภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัของสถานศึกษา  โดย 
 -  มาตรา  17(1)  วางนโยบาย  และอนุมติัแผนพฒันาของมหาวิทยาลยั   เช่น  มอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลยัสู่

การปฏิบติัในการประชุมสภามหาวทิยาลยั  คร้ังท่ี 8/2556  เม่ือวนัท่ี  13  ส.ค.  2556 (กก.7.5-1-01)   พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การปรับแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2556 (กก.7.5 -1-02) อนุมติัแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (กก.7.5-1-03) การส่งเสริมวิชาการ เช่น การให้ความเห็นชอบการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศ (กก.7.5-1-04) 
 -  มาตรา 17(2) วางระเบียบ ออกขอ้บงัคบั และประกาศของมหาวทิยาลยั เช่น ระเบียบมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณภาพต าราหรือหนงัสือและการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 (คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 21 ส.ค. 2556 วาระท่ี 4.2), 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 (คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 25 ก.ย. 2556 วาระท่ี 
4.3), ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ไดรั้บเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร พ.ศ. 2556 (คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 25 ก.ย. 2556 วาระท่ี 4.5), ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2557 (คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 29 ม.ค. 
2557 วาระท่ี 4.7), ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพระนครวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการการใหบ้ าเหน็จความชอบ การกนัเป็นพยานการ
ลดโทษ และการใหค้วามคุม้ครองพยาน พ.ศ. 2557 (คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 26 มี.ค. 2557 วาระท่ี 4.8), ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่
ดว้ยการรับ – จ่ายเงินเพ่ือจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ภาคสมทบ  (คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. 2557 วาระท่ี 
4.5) ( (กก.7.5-1-05) 
 -  มาตรา 17(3) ก ากับมาตรฐานการศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา เช่น การทบทวนเป้าหมายคุณภาพ
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2556 และผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษา. (กก.7.5-1-06) 
 -  มาตรา 17(4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น การพิจารณาผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี (กก.7.5-1-07) และรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 4 
ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กก.7.5-1-08) 
 -  มาตรา 17(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด เช่น การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาทั้งหลกัสูตรใหม่ และการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร (กก.7.5-1-
09) 
 -  มาตรา 17(6) พิจารณาการจดัตั้ง การรวม และการยบุเลิกหน่วยงาน รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ เช่น อนุมติัการ
โอนยา้ย การปรับโครงสร้าง และพนัธกิจของศูนยภ์าษา เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กก.7.5-1-10)  
 -  มาตรา 17(7) อนุมติัให้ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ฯลฯ เช่น อนุมติัปริญญา และประกาศนียบตัร ภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555, ภาคการศึกษาท่ี 1/2556, ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 (กก.7.5-1-11) 
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 -  มาตรา 17(8) อนุมติัการรับสถาบนัการศึกษาชั้นสูง และสถาบนัอ่ืนเขา้สมทบหรือการยกเลิกการสมทบในรอบปี
การศึกษา 2555 ไม่มีเร่ืองน้ีเขา้สู่การพิจารณา 
 - มาตรา 17(9)  พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง   และถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ อธิการบดี ศาสตราจารย ์และศาสตราจารยพิ์เศษ ไม่มีเร่ืองน้ีเขา้สู่การพิจารณา 
 -  มาตรา 17(10) แต่งตั้ง และถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั ผูอ้  านวยการส านัก ผูอ้  านวยการ
วิทยาลยั หรือหัวหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  รองศาสตราจารยพิ์เศษ   
ผูช่้วยศาสตราจารยพิ์เศษ   และกรรมการสภาวชิาการ เช่น อนุมติัแต่งตั้งรองอธิการบดี การแต่งตั้งคณบดี (กก.7.5-1-12)   
 -  มาตรา 17(11) อนุมติังบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั เช่น การอนุมติังบประมาณเงินรายได ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (กก.7.5-1-13) 
 -  มาตรา 17(12) วางระเบียบ และออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยั  และการ
จดัหารายไดข้องมหาวทิยาลยั  ในปีการศึกษา 2556  อนุมติัระเบียบเก่ียวกบัการรับ – จ่ายเงิน จ านวน 1 ฉบบั (กก.7.5-1-14)  
 -  มาตรา 17(13) พิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั เช่น การพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวทิยาลยั  แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง (กก.7.5-1.15) พิจารณาการก าหนด
ต าแหน่งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งวชิาการ (กก.7.5-1-16) 
 -  มาตรา 17(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ฯลฯ 
เช่น การอนุมัติแก้ไขค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กก.7.5-1-17) อนุมัติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี 2556 (กก.7.5-1-18) อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี (กก.7.5-1-19) 
 -  มาตรา 17(15) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัตามท่ีอธิการบดีเสนอ เช่น 
การพิจารณาอนุมติัจ่ายทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาต่างชาติ (กก.7.5-1-20) 
 -  การใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของคณะศิลปศาสตร์ (กก.7.5-1-21) 
 -  มาตรา 17(16) ส่งเสริมสนบัสนุน และแสวงหาวธีิการเพ่ือพฒันาความกา้วหนา้ของมหาวิทยาลยั เช่น การให้ความ
เห็นชอบการลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ (กก.7.5-1.22) 
 -  มาตรา 17(17) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของมหาวิทยาลยัท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ เช่น 
นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยั ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการของมหาวทิยาลยั (กก.7.5-1-23) 
 

 2. สภาสถาบนัก าหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง ก ากบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

โดย สภามหาวิทยาลยัจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ัง
ท่ี 8/2527 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 (กก.7.5-2-01) นอกจากน้ี สภามหาวิทยาลยัมีการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานของสถาบนั เช่น ขอ้บังคบัว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
พ.ศ. 2553 (กก.7.5-2-2) และปฏิบัติตามขอ้บังคบัดงักล่าวด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และน าผลการ
ประเมินรายงานต่อสภามหาวิทยาลยั (กก.7.5-2-3) นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัได้มีการรายงานผลการปฏิบติัตามมติของท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลยัทุกคร้ัง และสรุปผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (กก.7.5-5-04) 
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 3. สภาสถาบนัท าตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตน้สงักดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดย ปฏิบัติพนัธกิจตามท่ีระบุในพระราชบัญญติัมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 โดยปฏิบัติตามมาตรา 17 ครบถว้นทุก

ประเด็น และตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยปฏิญญาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอ่ืนท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 (กก.7.5-3-01) 

 

 4. สภาสถาบนัก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหอ้ธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยั ปีละ 2 คร้ัง  คือ รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน (กก.7.5-4-01)  
 

 5. สภาสถาบนัด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น โดย 
หลกัประสิทธิผล  สภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 10/2556 เม่ือวนัท่ี 4 ก.ย. 56 ไดพิ้จารณารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยั (กก.7.5-5-01)  
 -  หลกัประสิทธิภาพ  สภามหาวิทยาลยัไดม้อบนโยบายของสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้มหาวิทยาลยัใชใ้นการก าหนด
ยทุธศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 2556 (กก.7.1-5-02) 
 -  หลกัการตอบสนอง  สภามหาวิทยาลยัมีการพิจารณาการปรับแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 วนัท่ี 25 ก.ย. 2556  (กก.7.5-5-03)  
 -  หลกัภาระรับผิดชอบ  สภามหาวิทยาลยัมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2548 และปฏิญญาการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือ
ท าหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลยั เช่น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั 
กรรมการสภาวชิาการ (กก.7.5-5.04) 
 -  หลกัความโปร่งใส  สภามหาวทิยาลยัมีการเปิดเผยประวติักรรมการสภามหาวทิยาลยั รายงานผลการปฏิบติัตามมติ
สภามหาวิทยาลัย และข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ เก่ียวกับมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ยงัมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลยัเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สภา
มหาวทิยาลยัใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารก ากบัดูแล (กก.7.5-5-05) 
 -  หลกัการมีส่วนร่วม  สภามหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหาร รวมทั้ งตวัแทน
คณาจารยแ์สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการบริหารงาน ในการประชุมวนัสภาพบผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (กก.7.5-5-06) 
 -  หลกัการกระจายอ านาจ  สภามหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
(กก.7.5-5-07) 
     -  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
     -  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
     -  คณะกรรมการบริหารเงินรายได ้
     -  คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกขป์ระจ ามหาวทิยาลยั 
 -  หลกันิติธรรม  สภามหาวทิยาลยัมีการออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและประกาศมหาวิทยาลยัเพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
รวมทั้ งมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลยั และเม่ือมีการร้องเรียนเก่ียวกับการสรรหา
อธิการบดี สภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการแสวงหาขอ้เท็จจริง (กก.7.5-5-08) 
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 -  หลกัความเสมอภาค  สภามหาวิทยาลยัทุกคนปฏิบติังานโดยยึดหลกัความเสมอภาคใชก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
เดียวกนั การออกเสียงเลือกกรรมการต่าง ๆ กรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกคนมี 1 เสียง (กก.7.5-5-09) 
 -  หลกัมุ่งเนน้ฉันทามติ  สภามหาวิทยาลยัใชม้ติท่ีประชุม โดยยึดเสียงส่วนใหญ่ มีการลงประชามติในการพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ เช่น  การพิจารณาเลือกผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี การเลือกคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี/คณบดี ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 26 มิ.ย. 2556 (กก.7.5-5-10) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย    

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 - - 4.27 4.27 4.27 4.27 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.7.5-1-01 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.3 
กก.7.5-1-02 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 11/2556 วนัท่ี 25 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.4 
กก.7.5-1-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.9 
กก.7.5-1-04 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 7/2556 วนัท่ี 24 ก.ค. 56 วาระท่ี 5.16 
กก.7.5-1-05 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 9/2556 วนัท่ี 21 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.2  

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 11/2556 วนัท่ี 25 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.3 และวาระท่ี 4.5 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 29 ม.ค. 57 วาระท่ี 4.7  
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/2557 วนัท่ี 26 มี.ค. 57 วาระท่ี 4.8  
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 23 มี.ค. 57 วาระท่ี 4.5  

กก.7.5-1-06 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 วนัท่ี 4 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.4  
กก.7.5-1-07 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.6 
กก.7.5-1-08 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.8 
กก.7.5-1-09 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.1 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 11/2556 วนัท่ี 25 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.1 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.2 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 14/2556 วนัท่ี 24 ธ.ค. 56 วาระท่ี 4.3 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/2557 วนัท่ี 26 มี.ค. 57 วาระท่ี 4.2, 4.3, 4.4  
และวาระท่ี 4.5 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 23 เม.ย. 57 วาระท่ี 4.2 และวาระท่ี 4.3 

กก.7.5-1-10 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2557 วนัท่ี 26 ก.พ. 57 วาระท่ี 4.7 
กก.7.5-1-11 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 26 มิ.ย. 56 วาระท่ี 4.1 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 13/2556 วนัท่ี 27 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.1 
มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 23 เม.ย. 57 วาระท่ี 4.4 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.7.5-1-12 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 9/2556 วนัท่ี 21 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.5 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.7 
กก.7.5-1-13 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 7/2556 วนัท่ี 24 ก.ค. 56 วาระท่ี 4.9 
กก.7.5-1-14 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2557 วนัท่ี 23 เม.ย. 57 วาระท่ี 4.5  
กก.7.5-1-15 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 วนัท่ี 4 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.9 
กก.7.5-1-16 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/2557 วนัท่ี 26 มี.ค. 57 วาระท่ี 4.9, 4.10, 4.11 และวาระท่ี 4.12 
กก.7.5-1-17 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 วนัท่ี 4 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.5 
กก.7.5-1-18 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 26 มิ.ย. 56 วาระท่ี 4.2 
กก.7.5-1-19 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 วนัท่ี 4 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.7 
กก.7.5-1-20 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 11/2556 วนัท่ี 25 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.7 
กก.7.5-1-21 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 12/2556 วนัท่ี 6 พ.ย. 56 วาระท่ี 4.1 
กก.7.5-1-22 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 7/2556 วนัท่ี 24 ก.ค. 56 วาระท่ี 5.16 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 29 ม.ค. 57 วาระท่ี 5.17 
กก.7.5-1-23 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
กก.7.5-2-01 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.3 
กก.7.5-2-02 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี พ.ศ. 2553 
กก.7.5-2-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.6  
กก.7.5-2-04 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/55 วนัท่ี 30 พ.ค. 55 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 14/56 วนัท่ี 25 ธ.ค. 56 
กก.7.5-3-01 พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 แลระเบียบมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยปฏิญญา 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 
กก.7.5-4-01 รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี ประจ าปี 2555 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 5.8 
กก.7.5-5-01 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 10/2556 วนัท่ี 4 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.2 
กก.7.5-5-02 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.3 
กก.7.5-5-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 11/2556 วนัท่ี 24 ก.ย. 56 วาระท่ี 4.4 
กก.7.5-5-04 พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 แลระเบียบมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยปฏิญญา 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 
กก.7.5-5-05 www.rmutp.ac.th ประวติักรรมการสภามหาวทิยาลยั มติสภามหาวิทยาลยั 

และค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 
กก.7.5-5-06 หนงัสือวนัสภาพบผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 
กก.7.5-5-07 -  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั 

-  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
-  คณะกรรมการบริหารเงินรายได ้
-  คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกขป์ระจ ามหาวทิยาลยั 

http://www.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.7.5-5-08 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวทิยาลยั 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการแสวงหาขอ้เท็จจริง 
กก.7.5-5-09 พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2549 และระเบียบวา่ดว้ยปฏิญญาการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ของกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 
กก.7.5-5-10 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 26 มิ.ย. 56 วาระท่ี 4.3 

 

จุดแข็ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู ้มีความรู้ 

ความสามารถ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน มีประสบการณ์มาแลกเปล่ียน 
ใหข้อ้เสนอแนะ ท าใหม้หาวทิยาลยัพฒันาและเจริญกา้วหนา้  

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองกลาง 

 
…………………………… 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 

…………………………… 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  นายเชาว์เลศิ  ขวญัเมอืง   โทร  0-2282-3842 

     (รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวพรทพิย์  ไตรพทิยากลุ  โทร  0-2280-7426 
       (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.6  :  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) (ก.พ.ร.56 11, ก.พ.ร.57 7)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  
 ใชค้ะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งตั้ง  (คะแนนเตม็ 5) 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  โดย  
 1.  มหาวิทยาลยัมีการจัดท าผงัยุทธศาสตร์ และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ การทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั (กก.7.6-1-01) โดยผูบ้ริหารทุกระดบั และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการจัดท าแผนของมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT Analysis) ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และน าไปทบทวนปรัชญา วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ 
ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 
 2.  มหาวทิยาลยัมีกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการจดัการ เพ่ือใหเ้กิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยัมาช่วยในการด าเนินงาน เช่น ระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  ระบบงานการวางแผนทรัพยากร  
(ERP)  และระบบบริหารงานบุคคล  (HRM) (กก.7.6-2-01) มีคณะกรรมการเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณท าหนา้ท่ีเร่งรัด และ
ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีในการ
ติดตามใหมี้ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง (กก.7.6-2-02)   
 3.  มหาวิทยาลยัมีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยจัดให้มีการประชุมผูบ้ริหารระดับสูง การประชุมคณบดี/
ผูอ้  านวยการกอง/สถาบนั/ส านัก เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (กก.7.6-3-01) มีการ
น าเสนอแผนความตอ้งการพนกังานมหาวทิยาลยัสายผูส้อน และสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 (กก.7.6-3-02) 
ดา้นการเงินและงบประมาณจะรายงานการใชจ่้ายเงินทุกรายไตรมาส เช่น การประชุมคร้ังท่ี 1/2557 รายงานการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56) (กก.7.6-3-03) 
 4.  มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอธิการบดี โดยคณะกรรมการซ่ึงแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั (กก.
7.6-4-01) และรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 (กก.7.6-4-02) และมี
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั (กก.7.6-4-03) 
 5.  มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์นโยบายตามเป้าหมายท่ีก าหนดในทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  10  ด้าน   และ
ด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารงบประมาณ  ตามพนัธกิจทั้ง 4 ดา้น 6 ผลผลิต 9 กลยทุธ์ 57 มาตรการ และน าเสนอ
ต่อสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2556   (กก.7.6-5-01) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 - - - - 5 5 
 

 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-179      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก.7.6-1-01 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั 
กก.7.6-2-01 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เช่น ระบบ BPM, ระบบ ERP, ระบบ HR 
(กก.7.6-2-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวทิยาลยั 
กก.7.6-3-01 รายงานการประชุม CEO, รายงานการประชุมคณบดี, ผอ.สถาบนั/ส านกั/กอง 
กก.7.6-3-02 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 30 ม.ค. 56 วาระท่ี 4.4 
กก.7.6-3-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 1/2557 วนัท่ี 29 ม.ค. 57 วาระท่ี 5.12 
กก.7.6-4-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพของอธิการบดี 
กก.7.6-4-02 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 13 ส.ค. 56 วาระท่ี 4.6 
กก.7.6-4-03 มติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 5/2557 วนัท่ี 26 มี.ค. 57 วาระท่ี 4.13 
กก.7.6-5-01 รายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี (15 ส.ค. 55 – 14 ส.ค. 56) 

 

จุดแข็ง 
 ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ มีนโยบายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้ดี เป็นท่ียอมรับจากภายนอกและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้ถึงได ้
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองกลาง 

 
…………………………… 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 

 
…………………………… 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี   นายเชาว์เลศิ  ขวญัเมอืง โทร  0-2282-3842 
     (รองอธิการบดด้ีานบริหารและกจิการสภามหาวทิยาลยั) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน  นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี โทร  0-2280-7426 

      (ผู้อ านวยการกองกลาง) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.7  :   ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.56 9, 
ก.พ.ร.57 6)                                               
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนนการประเมินผลการประหยดัพลงังานของสถาบนัอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานทั้งหมดท่ีอยู่
ในสังกดัของสถาบนัอุดมศึกษานั้น โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดบัขั้นของความส าเร็จ
(Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พิจารณาจากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละ
ระดบั ดงัน้ี 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดงัน้ี 
1.  ด้านไฟฟ้า  

  มีรายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผล ดงัน้ี 

ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 
2556 - กนัยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. ก าหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐานและค่าดชันี
การใชไ้ฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี สนพ. ก าหนดไดแ้ลว้เสร็จ 
และครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2555ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีใชจ้ริง (kWh; กิโลวตัต-์ชัว่โมง)ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. 

ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. 
ก าหนด โดยอยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090ในกรณีท่ีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า มากกวา่ 0
สถาบนัอุดมศึกษาจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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หมายเหต ุ: 
1) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งไดค้ะแนนเต็ม (เท่ากบั 0.5000) ในระดบัคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรั้บการประเมินผล

ระดบัคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว้ จะน าไปเทียบบญัญติัไตรยางศเ์พื่อประเมิน

คะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดา้นการใชไ้ฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่านอ้ยกวา่-

0.333 สถาบนัอุดมศึกษาจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีสถาบนัอุดมศึกษามีหน่วยงานในสงักดัมาร่วมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสงักดัตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด 

( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด) 
 

2.  ด้านน า้มนัเช้ือเพลงิ  
  มีรายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมินผล ดงัน้ี 

ระดบั
คะแนน 

ประเดน็ คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ของปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)และรอบ 12 เดือน (เมษายน 
2556 - กนัยายน 2556) ตามรูปแบบท่ี สนพ. ก าหนด 

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงมาตรฐานและ
ค่าดชันีการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2556ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี สนพ. 
ก าหนดไดแ้ลว้เสร็จ และครบถว้น 12 เดือนนบัตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานขอ้มูลปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชจ้ริง (ลิตร) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกนัยายน 2556 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการ
ค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการ

ค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการ
ค านวณท่ี สนพ. ก าหนด อยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีท่ีผลการค านวณค่าดชันีการใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิง มากกวา่ 0 สถาบนัอุดมศึกษาจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 1.500 
คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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หมายเหต ุ: 
1) สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งไดค้ะแนนเตม็ (เท่ากบั 0.5000) ในระดบัคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรั้บการประเมินผล

ระดบัคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทราบ EUI แลว้ จะน าไปเทียบบญัญติัไตรยางศเ์พื่อประเมิน

คะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดา้นการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ.ก าหนด

มีค่านอ้ยกวา่ -0.333 สถาบนัอุดมศึกษาจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ากบั 0.000 คะแนน 
4) การประมวลคะแนนกรณีสถาบนัอุดมศึกษามีหน่วยงานในสงักดัมาร่วมในการประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสงักดัตามขั้นตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน 
ข. พิจารณาใหค้ะแนนของสถาบนัอุดมศึกษา โดยคิดค่าเฉล่ียจากคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด / จ านวนหน่วยงานในสงักดัทั้งหมด) 

 

มหาวทิยาลยัไดผ้ลการประเมิน การด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้า …0.313…… คะแนน ดา้น
น ้ ามนัเช้ือเพลิง .0.545... คะแนน รวม ..0.858..... คะแนน 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3     0.858 1 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กก. 7.7-1-01 มาตรการประหยดัพลงังาน มทร.พระนคร 
กก. 7.7-2-01 ขอ้มูล จาก www.e-report.energy.go.th 
กก. 7.7-4-01 สรุปผลการใชพ้ลงังานของ มทร.พระนคร 

 
จุดแข็ง 

บุคคลกรของมหาวทิยาลยัทุกระดบัใหค้วามส าคญั  ร่วมมือในการอนุรักษแ์ละการประหยดัพลงังานของมหาวทิยาลยั 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ทุกหน่วยงานควรมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน อยา่งต่อเน่ือง 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 การรายงานผล ผ่าน  www.e-report.energy.go.th ปิด ระบบ ในวนัท่ี 30 พ.ย. 56  เวลา 24.00 น ซ่ึงในช่วงเวลา
ดงักล่าว มีการชุมนุมทางการเมืองมีผลท าให้ มหาวิทยาลยัประกาศหยดุงาน เขา้ปฏิบติังานไม่สะดวกและระบบ Internet ของ
หน่วยงานภาครัฐใช้งานไม่ได้ หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลยั จึงไม่สามารถเขา้รายงานผลขอ้มูลการใชพ้ลงังานผ่าน 

http://www.e-report.energy.go.th/
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www.e-report.energy.go.th  ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน(สนพ.)  กรณีน้ี กองกลางไดป้ระสานไปท่ี สนพ. เพื่อขอ
ใส่ขอ้มูลเพ่ิมเติมใหค้รบถว้นจากปัญหาดงักล่าว และไดรั้บค าช้ีแจงวา่ เป็นระบบ Online ขอ้มูล คะแนน ไดส่้งไปเรียบร้อยแลว้
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ จึงได้ประสานงานกับ ก.พ.ร. เ พ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เ ปิดระบบ  www.e-
report.energy.go.th ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองกลาง 

…………………………… 
 

แผนพฒันา 
    การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน ของมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
 

งปม. 2557 
30 มิ.ย. 57 – 30 พ.ย.57 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศรีจนัทร์  โตเลศิมงคล  โทร  0-2282-3842 
     (รองอธิการบดฝ่ีายบริหารและกจิการสภามหาวทิยาลยั) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวพรทพิย์    ไตรพทิยากลุ  โทร  0-2282-9009  ต่อ  60112
    (ผู้อ านวยการกองกลาง) 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/


ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-184      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ  (นบัปีงบประมาณ) 
ตัวบ่งช้ีที ่8.1  :   มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) (ก.พ.ร.56 10) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 

โดย มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวทิยาลยั  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2556    
 (กค.8.1-1-01)    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ร่วมกนัพิจารณาและก าหนดค่าเป้าหมาย ระดบัผลลพัธ์และระดบัผลผลิต    เพ่ือก าหนดใหไ้ดเ้ป็นค่าเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั  มีการวเิคราะห์รายได ้ค่าใชจ่้ายของการด าเนินงาน    โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน  ทั้งจาก
งบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดจ้ากค่าบ ารุงการศึกษา  รวมทั้งรายไดอ่ื้น ๆ  ท่ีสถาบนัไดรั้บ  มีการน าเงินรายได้
ไปจดัสรรอยา่งเป็นระบบ   มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน   แยกค่าใชจ่้ายตามงบรายจ่ายต่าง ๆ     มีการจดัท ารายงานทางการ
เงินอยา่งเป็นระบบครบทุกพนัธกิจ  มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ   รวมทั้ง  มีส านกังาน
ตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตอ้งสามารถทราบขอ้มูลดา้นค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดทั้งดา้นการเรียนการสอน   การวจิยั   การบริการวชิาการ   การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและการพฒันาบุคลากร    และ
แผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลยัมีความสอดคลอ้งกบัการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  (กค.8.1-1-02)     ซ่ึงมีการ
พิจารณาผลผลิต/โครงการใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์และแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครและ
ยทุธศาสตร์ชาติ โดยแผนกลยทุธ์ดงักล่าวไดก้ าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ ซ่ึงเช่ือมโยงกนั  
2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
      โดย มหาวทิยาลยัมีแนวทางในการจดัสรรงบประมาณและวางแผนการใชง้บประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อยา่ง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวเิคราะห์รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  (กค.8.1-2-01,02,03,04)     มหาวทิยาลยัมีแหล่งรายไดห้ลกั ไดแ้ก่ เงินงบประมาณ
แผน่ดินและเงินงบประมาณเงินรายไดจ้ากค่าบ ารุงการศึกษา ในส่วนของงบประมาณแผน่ดิน จ านวนงบประมาณจะข้ึนอยูก่บั
วงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจากส านกังบประมาณ ซ่ึงเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานในสงักดั  คณะกรรมการจะพิจารณา
จากจ านวนนกัศึกษาและผลการใชจ่้ายของหน่วยงานนั้น ๆ ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา   ส่วนเงินงบประมาณเงินรายไดพิ้จารณา
จากประมาณการค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนกัศึกษาแต่ละหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยั
ก าหนด  หลงัจากทราบวงเงินงบประมาณจากทั้ง 2 ส่วน มหาวทิยาลยัจึงด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (กค.8.1-2-05)  ท่ีสอดคลอ้งกนั โดยผา่นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดา้นการเงิน ทรัพยสิ์น และงบประมาณ 
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั และเสนอกสภามหาวทิยาลยัอนุมติั  
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3. มีงบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
โดย มหาวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้(กค.8.1-3-01)  ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และมีความเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงครบทั้ง 4 พนัธกิจ คือ  
ดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม พร้อมทั้งการพฒันาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนบัสนุน  เช่น การใหทุ้นการศึกษา และใหเ้ขา้การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบติั   ซ่ึง
ไดมี้การก าหนดตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี 
 

4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
โดย มหาวทิยาลยั มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบรายไตรมาส คือจดัท ารายงานการเงินรอบ 3 เดือน 6 เดือน  9 

เดือน และ 12 เดือน เสนอใหผู้บ้ริหารและเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการด าเนินงานของ
มหาวทิยาลยั และจดัส่งรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  (กค.8.1-4-01 ) เพื่อเสนอใหส้ านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดินและส านกังานตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวทิยาลยัต่อไป 

 

5. มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย และวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของ
สถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
     โดย มหาวทิยาลยัมีระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน
ได ้โดยมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารทรัพยากรของมหาวทิยาลยั ระบบงาน ERP  BPM  HRM  (กค.8.1-5-01 )เพื่อใช้
ในการบนัทึกบญัชีเกณฑค์งคา้ง และจดัท ารายงาน งบการเงิน (กค.8.1-5-02 )   และมีระบบ GFMIS ท่ีใชส้ าหรับเงินงบประมาณ
แผน่ดิน  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลจากระบบบญัชีมาวเิคราะห์สถานะทางการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และน าไปค านวณ
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และผลการเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่ง
ปี พ.ศ.2555  และปี พ.ศ. 2556  (กค.8.1-5-03 ) มาวเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนในผลผลิตและกิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวทิยาลยั และมีแนวทางและขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุนของมหาวทิยาลยัใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงสุดดว้ย      ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารทรัพยากรของมหาวทิยาลยั ระบบงาน ERP  BPM  HRM     เป็นระบบงาน
ทางการเงิน การบริหารงบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเช่ือมโยงกบัหน่วยงานในสงักดัเพ่ือใหม้หาวทิยาลยั  สามารถ
บริหารจดัการดา้นการเงิน บริหารงบประมาณ บริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   มหาวทิยาลยัมีการน าขอ้มูล
ทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน และความมัน่คงขององคก์ร(กค.8.1-5-04 )      และ
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการน าเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั ไปลงทุนในกิจการธนาคารพาณิชย ์คือ การซ้ือพนัธบตัรระยะสั้น 
พนัธบตัรระยะยาว ตัว๋แลกเงิน สลากออมสิน เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  เป็นตน้ โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินรายไดข้อง
มหาวทิยาลยั ร่วมกนัพิจารณาและวเิคราะห์ถึงความเส่ียง อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และแหล่งของกิจการท่ีจะไปร่วม
ลงทุนวา่มีความน่าเช่ือถืออยา่งไร     เสนอใหผู้บ้ริหาร และเสนอเขา้พิจารณาในท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั  เพ่ือน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ต่อการบริหารงานขององคก์รต่อไปได ้  
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์
สถาบนัก าหนด 

โดย มหาวทิยาลยัมีส านกังานตรวจสอบภายใน  ท าหนา้ท่ีตรวจติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภายนอกและมหาวทิยาลยัก าหนด (กค.8.1-6-01 )   มีขั้นตอนการด าเนินงานโดยจดัท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ซ่ึงแผนการตรวจสอบผา่นการอนุมติัจากอธิการบดี และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอต่ออธิการบดี



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-186      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

และแจง้หน่วยรับตรวจปฏิบติัใหถู้กตอ้งรวมทั้งเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ ามหาวทิยาลยัและเสนอ
สภามหาวทิยาลยัทราบ  

 

7 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้น
การวางแผนและการตดัสินใจ 

โดย มหาวทิยาลยัมีส านกังานตรวจสอบภายใน  ท าหนา้ท่ีตรวจติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานภายนอกและมหาวทิยาลยัก าหนด    มีขั้นตอนการด าเนินงานโดยจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
(กค.8.1-7-01 ) ซ่ึงแผนการตรวจสอบผา่นการอนุมติัจากอธิการบดี และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอต่ออธิการบดีและ
แจง้หน่วยรับตรวจปฏิบติัใหถู้กตอ้งรวมทั้งเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ ามหาวทิยาลยัและเสนอสภา
มหาวทิยาลยัทราบ พร้อมทั้งมีการประเมินความคุม้ค่าและวเิคราะห์ถึงประสิทธิผลต่อค่าใชจ่้ายในทุกภารกิจของมหาวทิยาลยัเพ่ือ
ใชใ้นการเสนอของบประมาณในปีต่อไป (กค.8.1-7-02 ) และยงัมีการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินโดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากมหาวทิยาลยัเป็นรายไตรมาสรวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวทิยาลยัร่วมกนัวเิคราะห์ถึงการใชจ่้ายและร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและน าผลท่ีเกิดข้ึนเป็นแนวในการวางแผนงบประมาณต่อไป (กค.8.1-7-03 ) 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4     7 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กค.8.1-1-01   แผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลยั  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2556   
กค.8.1-1-02  แผนปฏิบติัราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กค.8.1-2-01   
กค.8.1-2-02   
กค.8.1-2-03  
กค.8.1-2-04 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ค าสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท าร่างงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการวเิคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25556 
รายงานการประชุม 

กค.8.1-2-05 แผนปฏิบติัราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

กค.8.1-4-01 รายงานการเงิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
กค.8.1-5-01 โครงการพฒันาระบบงาน ERP BPM , HRM   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กค.8.1-5-02 รายงานการเงิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
กค.8.1-5-03 รายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

กค.8.1-5-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

กค.8.1-6-01 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านกังานตรวจสอบภายใน 
รายงานผลแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านกังานตรวจสอบภายใน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

กค.8.1-7-01 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านกังานตรวจสอบภายใน 
รายงานผลแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านกังานตรวจสอบภายใน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

กค.8.1-7-02 รายงานการประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

กค.8.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

จุดแข็ง 
มหาวทิยาลยั มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารจดัการทรัพยากร ระบบงาน ERP BPM , HRM ท่ี

เช่ือมโยงขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การบริหารด้านการเงิน และบริหารทรัพยากรบุคคล ของทุกหน่วยงานในสังกดั 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. โครงการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ดา้นการเงิน บญัชี พสัดุและบริหารทรัพยสิ์น 
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน ERP BPM , HRM ของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- กองคลงั 
  กองนโยบายและแผน 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 

 
…………………………… 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์   ตนัตปิระสงค์ โทร  0-2282-9009  ต่อ 6002 
     (รองอธิการบดด้ีานการคลงัและทรัพย์สิน) 
      รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางวนัด ี   ช่วยประยูรวงศ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6030 
    (ผู้อ านวยการกองคลงั) 

     นางรตนมน   จนัทรอุทยั                  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
    (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-188      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ตัวบ่งช้ีที ่8.2  :  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.56 7.1, ก.พ.ร. 57 5.4) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
 
 
 

  x 100 +  x 100 +  x100 +  x 100 

4 
 
 

X1,X2,X3,X4  =  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส 
Y1,Y2,Y3,Y4  =  วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจ่้ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ GFMIS  
                       แต่ละไตรมาส 
กณฑ์การให้คะแนน : 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน 
 

 

 
4 

 
 
           =  ร้อยละ 77.13 
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน: 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ย 
เงินงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ - - - 92.21 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
94     77.13 1 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-189      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.2.1-01 

 
กค.8.2.1-02 

 
กค.8.2.1-03 

 
 

กค.8.2.1-04 
 
 

กค.8.2.1-05 
 
 

กค.8.2.1-06 

- รายงานสถานการณ์ใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS 
 

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

- แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

- แผน/รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สงป.301) 

 

จุดแข็ง 
มหาวทิยาลยั มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารจดัการทรัพยากร ระบบงาน ERP BPM , HRM ท่ี

เช่ือมโยงขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การบริหารด้านการเงิน และบริหารทรัพยากรบุคคล ของทุกหน่วยงานในสังกดั 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. โครงการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ดา้นการเงิน บญัชี พสัดุและบริหารทรัพยสิ์น 
2. โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน ERP BPM , HRM ของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- กองคลงั 
  กองนโยบายและแผน 

 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 

 
……………………………… 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์   ตนัตปิระสงค์ โทร  0-2282-9009  ต่อ 6002 
     (รองอธิการบดด้ีานการคลงัและทรัพย์สิน) 
      รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางวนัด ี   ช่วยประยูรวงศ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6030 
    (ผู้อ านวยการกองคลงั) 

     นางรตนมน   จนัทรอุทยั                     โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
    (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-190      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ตัวบ่งช้ีที ่8.3  :   ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร.56 7.3, ก.พ.ร. 57 5.1) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ 
 

  เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย    X   100 
  วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 72 ร้อยละ 74 ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556  มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย   70,208,596.45 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ   185,563,096.45 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน   37.83 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
76     37.83 1 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.3-1-01 

 
กค.8.3-1-02 

 
กค.8.3-1-03 

 
 

กค.8.3-1-04 
 
 

- รายงานสถานะการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปี 2556 ในระบบ GFMIS 
 

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-191      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.3-1-05 

 
กค.8.3-1-06 

 
 

กค.8.3-1-07 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

- แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

- แผน/รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สงป.301) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ไม่สามารถเบิกจ่ายไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้
2. การเบิกจ่ายต ่ากวา่แผนเน่ืองจากผูรั้บจา้งขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- กองคลงั 
  กองนโยบายและแผน 

 
……………………………… 
 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 
 

 
……………………………… 
 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์    ตนัตปิระสงค์  โทร  0-2282-9009  ต่อ 6002 
    (รองอธิการบดด้ีานการคลงัและทรัพย์สิน) 
     รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า   โทร  0-2282-5419 
    (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางวนัด ี   ช่วยประยูรวงศ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6030 
         (ผู้อ านวยการกองคลงั) 

     นางรตนมน   จนัทรอุทยั     โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
    (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-192      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ตัวบ่งช้ีที ่8.4  :   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  (12 เดือน) 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 

           เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเบิกจ่าย      x 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบันอุดมศึกษา
เบิกจ่าย 

  711,658,224.50 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมท่ีสถาบนัอุดมศึกษา
ไดรั้บ 

  858,877,740.- 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม   82.86 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

94     82.86 1 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.4-1-01 

 
กค.8.4-1-02 

 
กค.8.4-1-03 

 
 

กค.8.4-1-04 
 
 

- รายงานสถานะการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปี 2556 ในระบบ GFMIS 
 

- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-193      
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.4-1-05 

 
 

กค.8.4-1-06 
 

- แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

- แผน/รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สงป.301) 

 
 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- กองคลงั 
  กองนโยบายและแผน 

 
……………………………… 

แผนพฒันา 
……………………………………………………… 

 
……………………………… 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์    ตนัตปิระสงค์ โทร  0-2282-9009  ต่อ 6002 
     (รองอธิการบดด้ีานการคลงัและทรัพย์สิน) 
      รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางวนัด ี   ช่วยประยูรวงศ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6030 
    (ผู้อ านวยการกองคลงั) 

     นางรตนมน   จนัทรอุทยั    โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
    (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.5  :   ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.56 8) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

ระดบั  1 
มีการด าเนินการ 

ระดบั  2 
มีการด าเนินการ 

ระดบั  3 
มีการด าเนินการ 

ระดบั 4 
มีการด าเนินการ 

ระดบั  5 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
1.  จดัท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้
ทรัพยากรต่อผลผลิตท่ีดีข้ึนกวา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

โดย มหาวิทยาลยัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจดัท าและวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กค.8.5-1-01) เพื่อด าเนินการทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (กค.8.5-1-02)  และน าแผนลงสู่หน่วยงานในสงักดัใหถื้อปฎิบติัตามแผนและน าส่งแผนดงักล่าวต่อ
กรมบญัชีกลาง ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  (31 มีนาคม 2556)   
2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556โดย 
มหาวทิยาลยัไดน้ าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เป็นนโยบาย  น าลงสู่หน่วยงาน
ในสงักดัใหถื้อปฏิบติัตามแผนและรายงานผล น าส่งมหาวทิยาลยัเพ่ือรวบรวมเป็นขอ้มูลส่งน าส่งตอ่กรมบญัชีกลางตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  (31 ตุลาคม 2556) (กค.8.5-2-01)   
3 . จดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดา้นการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีต่อหัว ทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนบัเป็นจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลางก าหนดและรายงานผลการค านวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดโดยเสนอให้ส านกั
งบประมาณ ส านกังาน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลางทราบ 

โดย มหาวทิยาลยั ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการค านวณตน้ทุนตอ่หน่วยผลผลิต ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
รายงานผลการค านวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดโดยมีแนวทาง ดงัน้ี (กค.8.5-3-02)   

1.มหาวทิยาลยัจดัท าบญัชีเกณฑค์งคา้งและขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุน ใชข้อ้มูลจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจาก
ระบบบญัชีของมหาวทิยาลยัโดยคิดจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั ทั้งเงินงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณ
เงินรายได ้

2.การจดัท าตน้ทุนกิจกรรมและตน้ทุนผลผลิตมหาวทิยาลยัไดจ้ดักิจกรรมและผลผลิตตามภารกิจหลกั 4 ดา้นของ
มหาวทิยาลยั  ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมงานวจิยั  กิจกรรมบริการวชิาการและกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะจดัเป็น 6 กลุ่มสาขาวชิา  ประกอบดว้ย 9 คณะ  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนถือเป็นค่าใชจ่้ายทางตรง 

3.ค่าใชจ่้ายในส่วนงานสนบัสนุนซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายทางออ้ม ปันส่วนเขา้เป็นค่าใชจ่้ายของกลุ่มสาขาวชิา 9 คณะ  
โดยใชเ้กณฑจ์ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาหรือเทียบเท่า (FTES) 

4.มหาวทิยาลยัไดปั้นส่วนงบบุคลากรเขา้เป็นตน้ทุนของกิจกรรมและผลผลิตดา้นงานวจิยั บริการวชิาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  โดยใชอ้ตัราการจดัสรรเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินงบประมาณเงินรายไดท่ี้จดัสรรใหแ้ต่ละ
กิจกรรมและจดัสรรตามผลผลิตของมหาวทิยาลยั 
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 4.  จดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระดบักิจกรรมตามแนวทางตน้ทุนฐานกิจกรรม 
เพือ่ค า นวณต้นทุนทุกผลผลติ ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลางก าหนด และรายงานผลการค านวณตน้ทุนตามรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนดโดยเสนอใหส้ านกังบประมาณ ส านกังาน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลางทราบ 

โดย มหาวทิยาลยัไดร้ายงานผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ส าหรับทุก
ผลผลิตและรายงานผลต่อ ส านกังบประมาณ  กรมบญัชีกลาง  ส านกังาน ก.พ.ร.  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (31 มกราคม 2557) 
(กค.8.5-4-02)   
 
5 . เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
วา่มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และจดัท ารายงาน
สรุปผลการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ โดยเสนอใหส้ านกังบประมาณ ส านกังาน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลาง
ทราบ 

โดย มหาวิทยาลยั ได้มีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด และได้มี
การน าผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556   มา
เปรียบเทียบหาสาเหตุของการเพ่ิมลดของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ผลผลิตและกิจกรรม โดยคณะกรรมการจดัท าและวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวทิยาลยัร่วมด าเนินการและ
น าเสนอต่อผูบ้ริหารพร้อมมาตรการประหยดัทรัพยากร และรายงานผลต่อ ส านกังบประมาณ  กรมบญัชีกลาง  ส านกังาน 
ก.พ.ร.  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (31 มกราคม 2557)  (กค.8.5-5-02)   

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระดบั) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3     5 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.5-1-01 

 
กค.8.5-1-02 

 
กค.8.5-2-01 

 
กค.8.5-3-01 

 
กค.8.5-3-02 

 
 

กค.8.5-4-01 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

- แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

- หนังสือน าส่งรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมบญัชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
- หนังสือน าส่งรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมบญัชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.8.5-4-02 

 
 

กค.8.5-5-01 
 

กค.8.5-5-02 
 

          ส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

- หนังสือน าส่งรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กรมบญัชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 

จุดแข็ง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารจดัการทรัพยากร ระบบงาน 
ERP BPM , HRM ท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีดา้นการคลงัฯ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- กองคลงั 
  กองนโยบายและแผน 

…………………………… 

แผนพฒันา 
…………………………………………………… 

…………………………… 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์   ตนัตปิระสงค์ โทร  0-2282-9009  ต่อ 6002 
     (รองอธิการบดด้ีานการคลงัและทรัพย์สิน) 
      รองศาสตราจารย์บุษรา   สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางวนัด ี   ช่วยประยูรวงศ์   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6030 
    (ผู้อ านวยการกองคลงั) 

     นางรตนมน   จนัทรอุทยั   โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
    (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1  :   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. 9.1) (ก.พ.ร.56 12) 
                       

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
9 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี   
 1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ

สถาบนั ตั้งแต่ระดบัภาควชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด โดย 
 มหาวิทยาลยัไดมี้การวางระบบและกลไกการประกนัคุณภาพสอดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จากการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองมหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม 
และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบและกลไกการบริหารจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (RMUTP Model) (สปภ.9.1-01-01) ด าเนินการในงานปกติและมีกลไกการเช่ือมโยงการด าเนินงานคุณภาพ
เป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยก าหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงก ากับดูแล รวมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจนตั้ งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับสาขาวิชา ตามค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ก ากับดูตวับ่งช้ีและจัดเก็บขอ้มูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 (สปภ.9.1-01-02)  ซ่ึงมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดเป็นนโยบาย
เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. (สปภ.9.1-01-03) และมีแผนการด าเนินงานระบบประกนั
คุณภาพ (Master Plan)  (สปภ.9.1-01-04)  
                   

  2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบั
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

โดย มหาวิทยาลยัมีความตระหนกัและให้ความส าคญักบัระบบการก ากบัติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพ ท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้ตวับ่งช้ีการประกนั
คุณภาพเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มีการจัดตั้งหน่วยงานและแต่งตั้ งบุคคล
รับผิดชอบประสานงานดา้นประกนัคุณภาพ  มีการก ากบัดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานภายใตค้ณะกรรมการชุดต่างๆ 

2.1 ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบายตวับ่งช้ี (KPI) เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ให้ทุกหน่วยงานลงนาม
รับทราบและน าตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติัทุกระดบัโดยไดข้อ้มูลยอ้นกลบัจากภาคีทั้งภายในและภายนอก หลายแหล่ง 
เช่น  ขอ้เสนอแนะจากสภามหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ (สปภ.9.1-02-01)  ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (สปภ.9.1-02-02) และผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555 มาทบทวนเพื่อ
จดัท าเป้าหมายคุณภาพ (สปภ.9.1-02-03)     

2.2 มีการประกาศนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองคก์ร  ใหบุ้คลากรทุกท่านยึดถือและร่วมมือร่วมใจปฏิบติังาน 
และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ของรัฐบาล (สปภ.9.1-02-04) 
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2.3 มีคู่มือแนวทางการประกนัคุณภาพ 4 เล่ม (สปภ.9.1-02-05) คือ  1. . คู่มือระบบประกนัคุณภาพ  
2.คู่มือตวับ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพ 3. คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 4. คู่มือการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ)    

 

 3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
โดยมีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีท่ีใชเ้ป็นกรอบการด าเนินเพ่ิมเติมท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จ านวน 

3 ตวับ่งช้ี โดยมีความสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีท่ี 16.1 ตามเกณฑ ์สมศ. (สปภ.9.1-03-01) คือ  
1) ระบบกลไกพฒันานักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on)  

2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
3) มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented) ใหก้บันกัศึกษา 

3.1  มหาวิทยาลยัมีการประกาศให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัทุกท่านทราบทัว่กนัวา่ให้ถือเป็นนโยบายส าคญัใน
การด าเนินงานพฒันาคุณภาพตามตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยา่งเคร่งครัด  เพ่ือร่วมกนั
น าพามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสถานศึกษาชั้นน า  สามารถพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นท่ียอมรับจากองคก์ร  ทั้งระดบัชาติและ
นานาชาติต่อไป (สปภ.9.1-03-02) 

 

  4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนั 

4.1  มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดย 
- มีการพฒันาและการควบคุมคุณภาพ โดย พิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพประจ าปีไป

พร้อมกบัการพิจารณาจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีถดัไป จดัท าร่างนโยบายตวับ่งช้ีเสนอผูบ้ริหารและน าไปสู่การปฏิบัติ 
(สปภ. 9.1-04-01)  และมีคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขบัเคล่ือนระบบและกลไกและตรวจรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ตามเกณฑ ์สกอ. สมศ.รอบสาม ก.พ.ร. ประจ าปีการศึกษา 2556  ระดบัมหาวทิยาลยั (สปภ. 9.1-04-02) 

- มีการตรวจติดตามคุณภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายให้มีผูรั้บผิดชอบ ทุกระดบัและก าหนดแนว
ทางการถ่ายทอด ตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล  ตามตารางแสดงผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมาย  และ
มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (สปภ. 9.1-04-03) โดยมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบ 8 
เดือน และ 12 เดือน ผ่านระบบ IQA ทั้งน้ี ทุกฝ่ายเสนอรายงานสรุปผลงานดงักล่าว เขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลยั (สปภ. 9.1-04-04) 

4.2 มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการผูป้ระเมิน ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดบัคณะ/
สถาบนั/ส านกั (สปภ. 9.1-04-05) น าเสนอต่อกรรมการบริหารครบถว้น เช่น ท่ีประชุมระดบัอธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/
ผูอ้  านวยการ (สปภ. 9.1-04-06) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรับทราบผลการประเมินพร้อมขอ้เสนอแนะจากจากกรรมการ 
(สปภ. 9.1-04-07) และจดัส่งรายงานผลการประเมินแก่ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมทั้งกรอกขอ้มูลใน
ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  (CHE QA Online) ตามระยะเวลาท่ีก าหนดภายใน 30 กนัยายน 2556 และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ (สปภ. 9.1-04-08) 
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   5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

โดย จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้เสนอแนะไปพิจารณาจดัท าแผนพฒันาปรับปรุง Improvement Plan เพื่อ
แกไ้ขจุดอ่อน และหาแนวทางเสริมจุดแข็งในรอบปีการศึกษาถดัไป (สปภ. 9.1-05-01) และมีการน าผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 มีการก าหนดตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ จ านวน 136 ตวับ่งช้ี จากรายงาน
สรุปการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีบรรลุเป้าหมายทั้งส้ิน 126 ตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 92.65 จากมติสภาคร้ังท่ี 12/2556 (สปภ. 9.1-
05-02)  ซ่ึงครอบคลุมนโยบายของสภามหาวทิยาลยัและตวับ่งช้ีดา้นการประกนัคุณภาพ  

 

   6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศสามารถน าข้อมูลประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและ

ตอบสนองตามพนัธกิจ สามารถใชง้านร่วมกนัทั้งระดบับุคคล หน่วยงาน และคณะ  โดยก าหนดให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการแต่งตั้งทีมงานจดัท าระบบสารสนเทศ และมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลงั ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ สถาบนัวจิยัและพฒันา และส านกั
ประกนัคุณภาพ เป็นตน้ มีระบบติดตามการพฒันาคุณภาพภายใน (IQA)  ซ่ึงครอบคลุมทั้ง 9 องคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบัระบบ 
CHE QA Online  นอกจากนั้นยงัมีระบบบริหารการเงินและบญัชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) ระบบบริหารแผน (BPM) ระบบการบริหารงานบุคคล (HRM) ระบบการบริหาร
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ (MIS) ระบบบริหารงานวจิยั และ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (สปภ. 9.1-06-01)  
 

   7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
ผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

- การมีส่วนร่วมผูใ้ชภ้ายใน ดา้นนกัศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย ์(สปภ. 9.1-07-
01)  และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการและต่อมหาวทิยาลยัผ่านระบบออนไลน์(สปภ. 9.1-07-02) มีโครงการอบรม
เพ่ือส่งเสริม ให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาจดัโดยกองพฒันานักศึกษา ระหว่างวนัท่ี 25-27 
มีนาคม 2557 ณ ตะบูนบานรีสอร์ท จงัหวดัสมุทรสงคราม (สปภ. 9.1-07-03)  

- การมีส่วนร่วมผูใ้ชภ้ายนอก ดา้นผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั โดยมีการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ช้บณัฑิต   การประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ  ขอ้มูลป้อนกลบัจากสถานประกอบการจากการ
ส ารวจของส านกัสถิติแห่งชาติ (สปภ. 9.1-07-04) 

บณัฑิตท่ีจบการศึกษาแลว้ มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษา เก่ียวกบัภาวะการ
หางานท าของบณัฑิต เพื่อประเมินผลวา่ มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานมากนอ้ยเพียงใด
และควรปรับปรุงในเร่ืองใดบ้าง และในการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลยั ระดับคณะวิชา และหน่วยงาน
สนับสนุนระดบัสถาบนั ส านัก ไดเ้รียนเชิญผูบ้ริหาร บุคลากร นักศึกษาผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ร่วมรับการ
สมัภาษณ์และเสนอขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั เพ่ือเป็นขอ้มูลป้อนกลบัในการพฒันาและปรับปรุงมหาวทิยาลยั  
 

   8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 
โดย มหาวิทยาลยัได้เขา้ร่วมเครือข่ายเพ่ือพฒันาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็น การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (C-IQA) ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากทุกสถาบนัภายในเครือข่าย จ านวน 31 แห่ง ท าหนา้ท่ีก าหนดและจดัท าแผนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย และมีคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C-IQA ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากกลุ่มสถาบนั ไดแ้ก่ กลุ่มมหาวิทยาลยั
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ของรัฐ กลุ่มมหาวทิยาลยัเอกชน กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั  กลุ่มมหาวทิยาลยัสงฆ ์ กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  และ
กลุ่มวทิยาลยั ท าหนา้ท่ีพิจารณาอนุมติัโครงการ และก ากบัติดตามผลการด าเนินโครงการ (สปภ. 9.1-08-01)  และเขา้ร่วมกลุ่ม
เครือข่ายเสวนา Quality Assurance Forum ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (สปภ. 9.1-08-02)   

 

   9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน ์

มหาวิทยาลยัมีการพฒันาดา้นประกนัคุณภาพท่ีเป็นนวตักรรม ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนน าไปใชป้ระโยชน์คือ ระบบ IQA 
สามารถติดตาม ทวนสอบ แสดงผล เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพื่อพฒันาองคก์ร เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี
ในการพฒันาระบบคุณภาพเขา้สู่งานประจ าตามโครงสร้าง  RMUTP Model สามารถติดตามก ากบัดูแลงาน (สปภ. 9.1-09-01)  
และมีหน่วยงานภายนอกสนใจมาศึกษาดูงาน เช่น มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สปภ. 9.1-09-02) วทิยาลยัเทคโนโลยี
พนมวนัท ์(สปภ. 9.1-09-03) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
4 6 ขอ้ 3 7 ขอ้ 4 9 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.9.1-01-01 ระบบและกลไกการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (RMUTP Model) 
สปภ.9.1-01-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ ก ากบัดูตวับ่งช้ีและจดัเก็บขอ้มูลรายงานตามเป้าหมาย

คุณภาพ เพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

สปภ.9.1-01-03 นโยบายเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
สปภ.9.1-01-04 แผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพ (Master Plan) 
สปภ.9.1-02-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 12/2556 วาระท่ี 4.9   
สปภ.9.1-02-02 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและนิสิตนกัศึกษา 
สปภ.9.1-02-03 มติสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 10/2556 วาระท่ี4.4 ทบทวนเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 
สปภ.9.1-02-04 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ /

นโยบายคุณภาพ /ค่านิยมองคก์ร และ นโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D)  ของรัฐบาล 
สปภ.9.1-02-05 คู่มือระบบประกนัคุณภาพ /คู่มือตวับ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพ/คู่มือผูป้ระเมิน

คุณภาพภายใน /คู่มือการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ/คู่มือเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

สปภ.9.1-03-01 มติสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 6/2555 วาระท่ี 4.2   
สปภ.9.1-03-02 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง  ใหถื้อเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินงาน

พฒันาคุณภาพตามตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 9.1-04-01 แผนการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพ ปีการศึกษา 2556-2557 
สปภ. 9.1-04-02 ค าสัง่แต่งตั้ง คณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขบัเคล่ือนระบบและกลไกและตรวจรายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ์สกอ. สมศ.รอบสาม ก.พ.ร. ประจ าปีการศึกษา 2556  ระดบัมหาวทิยาลยั  
สปภ. 9.1-04-03 ตารางแสดงผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมาย  และมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
สปภ. 9.1-04-04 รายงานการประชุมการรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน 
สปภ. 9.1-04-05 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
สปภ. 9.1-04-06 รายงานการประชุมระดบัอธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอ้  านวยการ 
สปภ. 9.1-04-07 มติสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 10/2556 วาระท่ี 4.2   
สปภ. 9.1-04-08 รายงานการส่งขอ้มูลรายงาน SAR และผลการประเมินคุณภาพภายใน ผา่นระบบ CHE QA Online ปี

การศึกษา 2555 (ล าดบัท่ี 121) 
สปภ. 9.1-05-01 ผลการประเมินแผนการพฒันาส่งเสริมปรับปรุง เกณฑ ์สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2555 
สปภ. 9.1-05-02 มติสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 12/2556 วาระท่ี 4.8 
สปภ. 9.1-06-01 ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

http://www.rmutp.ac.th/ 
สปภ. 9.1-07-01 ระบบการเรียนการสอนออนไลน ์
สปภ. 9.1-07-02 ระบบการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการบริการ 
สปภ. 9.1-07-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

(นกัศึกษา) 
สปภ. 9.1-07-04 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
สปภ. 9.1-08-01 เครือข่ายเพ่ือพฒันาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง C-IQA 
สปภ. 9.1-08-02 กลุ่มเสวนา Quality Assurance Forum 
สปภ. 9.1-09-01 ระบบติดตามการพฒันาคุณภาพภายใน (IQA) 
สปภ. 9.1-09-02 หนงัสือขอความอนุเคราะห์เยีย่มชมและศึกษาดูงาน (มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 
สปภ. 9.1-09-03 หนงัสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท)์ 

 
จุดแข็ง 

มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองทุกระดบัตั้งแต่สภามหาวทิยาลยั   
ผูบ้ริหาร ตลอดจนบุคลากรทุกระดบั 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร:ดา้นการจดัการ
ความรู้พฒันาคุณภาพ 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนฯ 
- ส านกัประกนัคุณภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

แผนพฒันา 
…………………………………………………… 

…………………………………… 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  น.ส.กิง่กาญจน์  พจิกัขณา   โทร  0-2281-0644  
     (ผู้อ านวยการส านักประกนัคุณภาพ) 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.2  :   ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.15) (ก.พ.ร.56 12) 
                       

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้สงักดั  
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2555 
4 เดือน 

(1 มิย.56-30 กย.
56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพภายในโดยตน้สงักดั 1.64 3.77 4.62 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 1.64 1.64 3.77 3.77 4.62 4.62 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 9.2-01 ตารางผลการด าเนินงานรายตวับ่งช้ีตามเกณฑ ์สกอ. (23 ตวับ่งช้ี) 

 

จุดแข็ง 
1.  ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  
2.  บุคลากรทุกระดบัใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายคุณภาพ 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
…………………………………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- ส านกัประกนัคุณภาพ 

……………………………… 
 

แผนพฒันา 
…………………………………………………… 

……………………………… 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  น.ส.กิง่กาญจน์  พจิกัรขณา  โทร  0-2281-0644    
(ผู้อ านวยการส านักประกนัคุณภาพ) 
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องค์ประกอบที ่97  องค์ประกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 
 

ตัวบ่งช้ีที ่97.1  :  ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั  (สมศ. 16) 
ตวับ่งช้ีที ่97.1.1 :   ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์  (สมศ.16.1) 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ขอ้ 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน) 

  1. มีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยไดรั้บการเห็นชอบจาก
สภาสถาบนั 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครก าหนด 9 กลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ “บัณฑตินักปฏิบัต ิ  ใฝ่รู้               
สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมคุีณธรรม” ดงัน้ี  

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ชุมชน  
 สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั  ใฝ่รู้  สูง้าน เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม  

กลยทุธ์ท่ี 2 สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาชีพเฉพาะทาง   
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ บณัฑิตนกัปฏิบติั  ใฝ่รู้   เช่ียวชาญเทคโนโลย ี

กลยทุธ์ท่ี 3 บริหารจดัการเชิงรุก  
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั ใฝ่รู้  เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม  

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันานกัศึกษาและบณัฑิตใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั  ใฝ่รู้ สูง้าน เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม  

กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั   
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั ใฝ่รู้  สูง้าน เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีคุณธรรม  

กลยทุธ์ท่ี 6 ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมเพ่ือสร้างและพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั สูง้าน เช่ียวชาญเทคโนโลยี  

กลยทุธ์ท่ี 7 สนบัสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั มีคุณธรรม  

กลยทุธ์ท่ี 8 พฒันางานวจิยั/นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐเ์ชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชยท่ี์ไดม้าตรฐานเพ่ือ                 
การแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ  
 สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั  เช่ียวชาญเทคโนโลย ี 
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กลยทุธ์ท่ี 9 เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ความเป็นเลิศ  
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์  บณัฑิตนกัปฏิบติั  เช่ียวชาญเทคโนโลย ี 

   กลยทุธ์ 9 กลยทุธ์ดงักล่าวขา้งตน้ปรากฏในแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ.2553 – 2565)  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุม 

สภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 5/2554 วนัพธุท่ี 27 เมษายน 2554 วาระท่ี 4.1 (กนผ. 97.1.1-1-01) และมหาวิทยาลัยได้แปลงแผนยุทธศาสตร์
เป็นแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลยั
คร้ังท่ี 10/2555 วนัพธุท่ี 31 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 4.6 (กนผ. 97.1.1-1-02) 

  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์   
  เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงคต์ามยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ ในขอ้ 1 มหาวทิยาลยัฯ จึงไดส้ร้างระบบการมีส่วนร่วม

ของผูเ้รียนและบุคลากรดงัน้ี  

2.1 ด้านการบริหารจดัการ   
  มหาวทิยาลยัฯ สร้างระบบและกลไกการบริหารจดัการ มทร.พระนคร (RMUTP Model) (กนผ. 97.1.1-2-01) 

เป็นระบบการบริหารคุณภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการเช่ือมโยงการด าเนินงานเป็น
เครือข่ายทั้งระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล และภายใต ้RMUTP Model มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดระบบและกลไลการมีส่วน
ร่วมของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงนกัศึกษาและบุคลากรถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผูรั้บบริการ โดยมหาวิทยาลยัไดเ้ปิดช่องทาง
การรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลยัใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  Website  E-mail  Facebook Youtube Twitter เป็นตน้ 

 ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทบทวนและก าหนด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี            ราชมงคลพระนคร (กนผ. 97.1.1-2-02) และการมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการตั้งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูง จนถึงผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ เช่น คณะกรรมการสวสัดิการ มทร. 
พระนคร (กนผ. 97.1.1-2-03)  ซ่ึงกรรมการมาจากตวัแทนบุคลากรทุกประเภท ทั้ งข้าราชการพลเรือนสายวิชาการและสาย
สนบัสนุน  พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการและสายสนบัสนุน  พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว โดยมีหนา้ท่ี 
ก าหนดนโยบาย อ านวยการและจดัหาสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลยั ออก
ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการด าเนินการ                จดัสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยั ควบคุมการรับและใชจ่้ายเงินของกองทุนสวสัดิการ 
ฯลฯ  

2.2  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
 นกัศึกษามีส่วนร่วมในระบบการเปิดหลกัสูตร/ปรับปรุงหลกัสูตร โดยเป็นผูใ้หข้อ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบั  

การจดัการเรียนการสอนแต่ละหลกัสูตรผา่นแบบสอบถาม (กนผ. 97.1.1-2-04)  
 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  และ

การประเมินการใหบ้ริการดา้นกายภาพส าหรับนกัศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพและพฒันาการจดัการเรียนการสอน  (กนผ. 
97.1.1-2-05)  

 และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะ และประสบการณ์ในสาขา
วิชาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมประสบการณ์และทกัษะในการปฏิบติัวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ส่วนงานควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดกลาง (กนผ. 97.1.1-2-06) การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (กนผ. 97.1.1-2-07)   และการจัดแสดงผลงานของ
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นกัศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานในวิชาชีพท่ีเรียนแสดงออกสู่สาธารณชน ในโครงการจดัแสดง
ผลงานนกัศึกษาดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ ประจ าปี 2557 (กนผ. 97.1.1-2-08) เป็นตน้ 

2.3  ด้านการให้บริการวชิาการ  
 มีระบบการบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรตั้งแต่ผูบ้ริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานบริการวชิาการ  ซ่ึงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม และอนุกรรมการการพฒันา
คุณภาพดา้นการวจิยั และการบริการวชิาการแก่สงัคมระดบัมหาวทิยาลยั (กนผ. 97.1.1-2-09) มีหนา้ท่ีจดัท าและประชาสัมพนัธ์
แนวทางขั้นตอนหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม วางแผนการปฏิบติังาน การด าเนินงานและประสาน  การ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมตั้งแต่การจดัสรรงบประมาณ การด าเนินงาน การติดตามประเมินผลรวมถึงการบูรณาการ
งานบริการวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน ฯลฯ  

 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน โดยน าความรู้จากชัว่โมงเรียนมาให้บริการวิชาชีพแก่
ชุมชนร่วมกบัอาจารยเ์พ่ือฝึกทกัษะในสาขาวิชาท่ีเรียน เช่น โครงการตรวจวดัปริมาณ Total and Fecal Coliform Bacteria ในคลอง
บางล าพ ู(กนผ. 97.1.1-2-10)  โครงการก าจดัขยะ และบ าบดัน ้ าเน่าเสียเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน (กนผ. 97.1.1-2-11) เป็นตน้ 

2.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
นกัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกิจกรรมท่ีส่งเสริมการธ ารงวฒันธรรม ประเพณีไทยและการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจัดกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ ของไทย  (กนผ. 97.1.1-2-12) การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สายตาชาว
ต่างประเทศ  อาทิ แสดงร าไทย จดัแสดงและสาธิตการแกะสลกัผกั ผลไม ้การร้อยมาลยัและท าขนมไทย ในการตอ้นรับ
อาคนัตุกะชาวต่างประเทศของหน่วยงาน/องคก์รในระดบัชาติและนานาชาติ (กนผ. 97.1.1-2-13) การปลูกป่าชายเลนเพื่อปลูก
จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (กนผ. 97.1.1-2-14) เป็นตน้ 

2.5 ด้านการวจิยั 
 มีระบบการบริหารงานวิจยั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรตั้งแต่ระดับผูบ้ริหารจนถึงบุคลากรท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งในงานวิจยั ซ่ึงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์การวิจยั คณะกรรมการบริหารงานวิจยั คณะกรรมการ
พฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ และอนุกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นการวิจยัและการบริการวิชาการแก่สังคมระดบั
มหาวิทยาลยั  (กนผ. 97.1.1-2-15) โดยมีหน้าท่ีในการจดัท ายุทธศาสตร์การวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ  จดัท าและประชาสัมพนัธ์
แนวทางขั้นตอนหลกัเกณฑก์ารบริหารงานวิจยั วางแผนการปฏิบติังาน การด าเนินงานและประสานการบริหารงานวิจยัตั้งแต่
การจดัสรรงบประมาณ ด าเนินการวจิยั การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลย ีตลอดจนการพฒันานกัวจิยั และอ่ืนๆ ฯลฯ 

 การมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการคิดคน้ส่ิงประดิษฐแ์ละสร้างสรรคน์วตักรรม โดยใหอ้าจารย์
เป็นท่ีปรึกษาในการท าวจิยั และถ่ายทอดผลงานวจิยัออกสู่สาธารณชน ในโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐน์วตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กนผ. 97.1.1-2-16)  การจดัประชุมวชิาการ และประชุมวชิาการนานาชาติ (กนผ. 97.1.1-2-17)   
เพ่ือเป็นเวทีเเผยแพร่ผลงานวจิยั และแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การพฒันาผลงานวจิยัในสาวชิาชีพต่างๆ ของ
คณาจารย ์นกัศึกษา ตลอดจนนกัวจิยัและผูส้นใจทัว่ไป  

 
 3. ผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ไม่ต ่ากวา่ 

3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

     การบริหารจดัการของมหาวทิยาลยัส่งผลใหไ้ดบ้ณัฑิตตามอตัลกัษณ์ ซ่ึงเห็นไดจ้ากผลการประเมินของนกัศึกษา
และบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ มีคะแนนในภาพรวมเท่ากบั 4.52 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
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5   โดยนกัศึกษาและบุคลากรประเมินออนไลนผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั ซ่ึงในการประเมินผลพบวา่ มีนกัศึกษาตอบ
แบบประเมินจ านวน 10,842 คน คิดเป็นร้อยละ 85.32 และบุคลากรตอบแบบประเมินจ านวน 1,091 คน คิดเป็นร้อยละ 87.28 
และผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ มีดงัน้ี (กนผ. 97.1.1-3-01) 

 ผลการประเมินของผูเ้รียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (จากคะแนน
เต็ม5) เท่ากบั 4.54 คะแนน 

  ผลการประเมินของบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (จากคะแนนเตม็5)             
เท่ากบั 4.27 คะแนน 

 ผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเก่ียวกบัการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 
(จากคะแนนเต็ม5) เท่ากบั 4.52 คะแนน  
 
 4.  ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีการด าเนินงานท่ีสร้างประโยชน์ต่อสงัคม และการด าเนินงานท่ีมี
ส่วนช่วยใหป้ระเทศบรรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 อาทิ  

 มีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และเปล่ียนแปลงสงัคมใหเ้ขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยการพฒันาอาจารย/์บุคลากรของมหาวิทยาลยัให้มีระดบั
การศึกษาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรลาศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก จ านวน 40 คน (กนผ. 97.1.1-4-01)  
ตลอดจนพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกัวจิยัมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพสามารถประยกุตใ์ชใ้นเชิงพาณิชย ์สังคม และ
ชุมชน เช่น การจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั เพ่ือพฒันานกัวจิยัรุ่นเก่าให้เป็นมืออาชีพ และสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม่  (กนผ. 97.1.1-
4-02)  และการจดัเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์การพฒันางานวิจยัในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัเพื่อพฒันาประเทศ  ในการจดัประชุม
วชิาการนานาชาติคร้ังท่ี 4 (กนผ. 97.1.1-4-03)   

  มีส่วนช่วยในการเพ่ิมตวัเลขรายได้ประชาชาติเฉล่ียต่อคน ซ่ึงขอ้มูลล่าสุดของส านักงานพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ปี 2554 ประเทศไทยมรีายได้ประชาชาตเิฉลีย่ต่อคนที ่127,395 บาท/ปี โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาจาก มทร.พระนคร ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด คือ ปี พ.ศ. 2555 ระดบัปริญญาตรี ก.พ. ก าหนด
ท่ี 11,680 – 12,390 บาท/เดือน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 14,937.96 บาท/เดือน 
เท่ากบั 179,255.52 บาท/ปี และบัณฑิตปริญญาโท ก.พ. ก าหนดที่ 15,300 – 16,220 บาท/เดือน ขณะที่รายได้เฉลี่ยของบัณฑิต
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 21,942.94 บาท/เดือน เท่ากับ 263,315.28 บาท/ปี ดงัรายงานผลภาวะการมีงานท าของบณัทิต 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (กนผ. 97.1.1-4-04) 

 การพฒันาบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในสาขาท่ีเป็นเป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาบญัชี โดยเห็นไดจ้ากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต (นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งกบับณัฑิต) ประจ าปีงบประมาณ 2556  ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงนักศึกษาท่ีจบจาก มทร.พระนคร สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ในการท างาน ซ่ึงส่งผลต่อการ
พฒันาสงัคม และการพฒันาประเทศ อีกทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตในปี 2556 มีค่าเฉล่ียในภาพรวมสูง
กวา่ปี 2555  ดงัตารางขา้งล่าง (กนผ. 97.1.1-4-05)  
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ประเดน็การประเมนิ 
ปี 2555 ปี 2556 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตในภาพรวม 4.20 83.97 4.27 85.32 

1. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 4.05 80.89 4.13 82.64 

2. ความรู้ความสามารถทางวชิาการ 4.09 81.75 4.14 82.85 

3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 4.46 89.27 4.52 90.47 

เทยีบคะแนนตามเกณฑ์การประเมนิของส านักงาน ก.พ.ร. 4.79 5.00 

 มีส่วนสร้างรายได ้สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เช่น โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่า
สบัปะรดเป็นน ้ าสม้สายชู และน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม  (กนผ. 97.1.1-4-06)  โครงการการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาอาชีพ
เดิมและสร้างอาชีพใหม่ทางดา้นคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรสวนเกา้แสน จงัหวดัสมุทรปราการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  (กนผ. 97.1.1-4-07)  เป็นตน้ 

 มีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต และสร้างอาชีพให้กบัผูก้ระท าความผิดให้สามารถกลบัมาอยู่ในสังคมได้
อยา่งเป็นสุขและเป็นท่ียอมรับ เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาอาชีพคืนคนดีสู่สงัคม (กนผ. 97.1.1-4-08) เป็นตน้ 

 การมีส่วนช่วยในการอนุรักษ/์ธ ารงรักษาศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทยให้คงอยู ่เช่น การจดักิจกรรม                
สืบสานวฒันธรรมประเพณีไทยอนัดีในวนัส าคญัต่างๆ ของไทย (กนผ. 97.1.1-4-09) การจดัโครงการสืบสานวนัภาษาไทย 
(กนผ. 97.1.1-4-10)  เป็นตน้ 

 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม โดยจดักิจกรรมปลูกจิตสาธารณะและการเสียสละให้กบันักศึกษา เช่น การจดั
เล้ียงอาหาร จดักิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้ผูสู้งอาย ุ การปรับปรุงภูมิทศัน์ ห้องเรียน อาคารสถานท่ี การบริจาคส่ิงของและ
จดักิจกรรมให้ความรู้ สร้างเสริมจินตนาการและความสามคัคีให้กบัเด็กในโรงเรียนต่างจงัหวดั การปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ ์                พนัธ์ุพืชและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  (กนผ. 97.1.1-4-11) เป็นตน้ 

 
  5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั ไดรั้บการยกยอ่งหรือยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติในประเดน็ท่ีเก่ียวกบั  
อตัลกัษณ์   

จากการท่ีมหาวทิยาลยั ฯ สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ และเปิดโอกาสใหค้ณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ไดถ่้ายทอด 
องคค์วามรู้และเทคโนโลยแีก่สงัคม ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้ขา้ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ  ส่งผลใหผู้เ้รียน 
บุคลากรและมหาวทิยาลยัไดรั้บการยกยอ่งดงัประกาศเกียรติคุณ วฒิุบตัร ถว้ยรางวลั  รวมถึงการไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ/
นานาชาติ ดงัน้ี 

 

 นักศึกษาได้รับรางวลั และการยกย่องในระดบัชาต/ินานาชาติ (กนผ. 97.1.1-5-01) อาท ิ
1. นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม “Stabilize” ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนัหุ่นยนต์โลก 

Robocop Rescue World Championship 2013 ท่ีไฮน์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-209      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

2. นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ จากการประกวดท าแอนิเมชัน่ หัวขอ้ 

“LET’s ECO” ในงาน Thai Japan Anime & Music Festival คร้ังท่ี 3 

3. นกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ไดรั้บรางวลัอนัดบั 2 ประเภทตน้แบบบรรจุภณัฑ์

เพ่ือการขนส่งส าหรับสินคา้ทัว่ไป และรางวลัชมเชย 2 รางวลั ไดแ้ก่ ประเภทตน้แบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือการจดัจ าหน่ายส าหรับ

สินคา้ทัว่ไป และประเภทตน้แบบบรรจุภณัฑ์เพ่ือการขนส่งส าหรับสินคา้ทัว่ไป   ในการเขา้ร่วมประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย 

ประจ าปี 2556โครงการ THAISTAR PACKAGING AWARDS 2013  

4. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ได้รับรางวลัชมเชย จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาใน

โครงการปลูกจิตส านึก รู้คุณแผ่นดิน ปีท่ี 2 ภายใตแ้นวคิด “นิยมไทย” จากผูเ้ขา้ร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณากวา่ 400 

เร่ืองทัว่ประเทศ 

5. นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จากการประกวดแอนิเมชัน่ ใน

โครงการประกวดส่ือการ์ตูนแอนิเมชัน่ เร่ือง DNA แห่งความดี จดัโดยมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ และคณะกรรมการการสอน

เพ่ือมุ่งเนน้ "ความรู้คู่คุณธรรม” และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง  

6. นกัศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ไดรั้บเกียรติบตัรและเขม็เชิดชูเกียรติ รางวลัความประพฤติดี จาก

พทุธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจ าปี 2557 

7. นกัศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ไดรั้บรางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวฒันธรรม ประจ าปี 

2556 ในงาน “วนัเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2556” จดัโดยส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 

คนพิการและผูสู้งอาย ุ(สท.) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

8. นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บคดัเลือกเป็นอาสาสมคัรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2556 จากคณะอนุกรรมการ 

คดัเลือกอาสาสมคัรดีเด่นและองคก์ารท่ีมีกิจกรรมทางสงัคมดีเด่น กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์

 บุคลากรได้รับรางวลั และการยกย่องในระดบัชาต/ินานาชาต ิ(กนผ. 97.1.1-5-02) อาท ิ

1. ผศ. ดร. กิตติศกัด์ิ  อริยเครือ สงักดัคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

1.1 รางวลัจากการเขา้ร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐโ์ลก  ณ กรุงเจนีวา สหพนัธรัฐสวสิ  
- รางวลัเหรียญทอง จากการออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษดว้ยเคร่ืองแจค๊การ์ด 

(JACQUARD) เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ และไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นผูท้  าพรม 
ศตวรรษท่ี 18 ในพระราชวงัแวร์ซาย ประเทศฝร่ังเศส 

- รางวลัเหรีญทองแดง จากการพฒันาคุณภาพผา้ไหมไทยทอมือลายพ้ืนเมือง ดว้ยอุปกรณ์มว้นเสน้

ไหมยนืท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่  

- รางวลัเกียรติยศ Special Award จากประเทศโปแลนด ์ในการออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอก
พิเศษดว้ยเคร่ืองแจค๊การ์ด (JACQUARD) เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน เชิงนิเวศนเ์ศรษฐกิจ 
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1.2 รางวลันกัวจิยัแห่งชาติ ประจ าปี 2556 จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
- รางวลันกัวจิยัแห่งชาติรางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ ระดบัดีเด่น สาขาปรัชญา ผลงานเร่ือง  “การ

ออกแบบเคร่ืองทอผา้แบบยกดอกพิเศษดว้ยเคร่ืองแจค๊การ์ด (JACQUARD) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์

ชุมชน เชิงนิเวศนเ์ศรษฐกิจ”  

- รางวลันกัวจิยัแห่งชาติรางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ ระดบัดี ผลงานเร่ือง “การพฒันาคุณภาพ ผา้

ไหมทอมือลายพ้ืนเมืองดว้ยอุปกรณ์มว้นเสน้ไหมยนืท่ีออกแบบและพฒันาข้ึนใหม่” 

- รางวลัสภาวจิยัแห่งชาติ ประจ าปี 2556 รางวลัผลงานวทิยานิพนธ์ระดบัดี เร่ือง “การพฒันาเสน้ใย

ชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช”  

2. ดร. สุเชษฐ ์ เดชฟุ้ ง สงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ ไดรั้บรางวลั ดงัน้ี 

2.1 รางวลัเหรียญเงิน จากส่ิงประดิษฐ์ กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิงร่วมของ
เคร่ืองยนต์ดีเซล” และไดรั้บเกียรติช่วยงานดา้นการลดการใชพ้ลงังานและมลภาวะในทวีปยุโรป 
ร่วมกบัประเทศโรมาเนีย ในงานประกวดส่ิงประดิษฐโ์ลก ณ กรุงเจนีวา สหพนัธรัฐสวสิ  

2.2 นกัวจิยัแห่งชาติรางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ ประจ าปี 2557 สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวจิยั รางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ระดบัดี เร่ือง “กล่องควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีควบคุม
การจ่ายเช้ือเพลิงร่วมของเคร่ืองยนตดี์เซล” 

3. รศ. วมิลพรรณ  อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ไดรั้บคดัเลือกเป็นขา้ราชการพลเรือน

ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2556 

  การได้รับการยอมรับในระดบัชาต/ินานาชาติ (กนผ. 97.1.1-5-03) อาท ิ
1. คลินิกเทคโนโลย ีมทร. พระนคร ไดรั้บโล่และเกียรติบตัร ในงานประชุมเครือความร่วมมือการถ่ายทอด

เทคโนโลยสู่ีชุมชน ประจ าปี 2556 จดัโดยส านกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

- รับโล่รางวลัและเกียรติบตัร การด าเนินผลงาน “หมู่บา้นเผือกหอม” อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เป็น

หมู่บา้นตน้แบบระดบัแม่ข่ายท่ีน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรมมาใชป้ระโยชน์ในการประกอบ

อาชีพ พฒันาคุณภาพชีวติ และขยายผลไปสู่หมู่บา้นใกลเ้คียง 

- รับเกียรติบตัรยกยอ่ง ในฐานะท่ีสถาบนัวจิยัและพฒันาใหก้ารน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม

ไปพฒันาหมู่บา้นและชุมชน 

2. ไดรั้บเชิญจากองคก์รทั้งภาครัฐ และเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย 

อาทิ สาธิตการท าอาหารไทย แกะสลกัผกัผลไม ้จดัดอกไม ้ 

- ไดรั้บเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ใหเ้ป็นวทิยากรสอนและสาธิตการประกอบอาหารไทย 

และการแกะสลกัผกัผลไม ้ในงานเทศกาลอาหาร EAT! Vancouver 2014 ณ นครแวนคูเวอร์  

- ไดรั้บเชิญจากส านกังานปลดันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ใหด้ าเนินการจดัเล้ียงอาหาร พร้อมจดัดอกไม้

ตกแต่งสถานท่ี และสาธิตงานศิลปวฒันธรรมไทย ตอ้นรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต 
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และแขกผูมี้เกียรติ ในงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติรอบพิเศษชุด “หนุมาน” จดัข้ึนในโอกาสพระราชพิธี              

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

- จดัอบรมการร้อยมาลยัดอกไมส้ด และการท าอาหาร ใหแ้ก่ภรรยาของ CEO บริษทั เมทโธรห์ม สยาม 

จ ากดั 

- ไดรั้บเชิญจากส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหด้ าเนินการจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในงานสโมสร

สนันิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธนัวาคม 2556 ณ ท าเนียบรัฐบาล 

3. ไดรั้บเชิญจากรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส ใหเ้ผยแพร่วธีิการประดิษฐก์ระทงลอย 

ตามแนวคิด “พืชผกัสวนครัว...ริมร้ัวท ากระทงได”้  

 

  
 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต ่ากว่า 
เป้าหมาย 

เท่ากบั 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 3 2 ขอ้ 2 2 ขอ้ 2 5 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 97.1.1-1-01 

 
 

กนผ. 97.1.1-1-02 
 

- มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2554 วันท่ี 27 เมษายน 2554 วาระที่ 4.1 ได้มีมติอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว (พ.ศ.2553 – 2565)   

- มติประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 วาระที่ 4.6 ได้มีมติอนุมัติ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

- แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กนผ. 97.1.1-2-01 

 
กนผ. 97.1.1-2-02 

 
กนผ. 97.1.1-2-03 

 
 

กนผ. 97.1.1-2-04 
กนผ. 97.1.1-2-05 

 
 
 

- ระบบกลไกการบริหารจดัการคณุภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
   (RMUTP Model) และระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2551 
- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที่ 371/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร 

- ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร 
- ภาพแสดงระบบประเมินการเรยีนการสอนออนไลน์ (http://eassess.rmutp.ac.th/)  

และภาพแสดงแบบส ารวจคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพส าหรบันักศึกษา  
(http://www.rmutp.ac.th/z.app/physicalservice/2556/) ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาผ่านระบบประเมินออนไลน ์ 

http://eassess.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/z.app/physicalservice/2556/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 97.1.1-2-06 

 
กนผ. 97.1.1-2-07 
กนผ. 97.1.1-2-08 
กนผ. 97.1.1-2-09 

 
 

กนผ. 97.1.1-2-10 
กนผ. 97.1.1-2-11 
กนผ. 97.1.1-2-12 

 
 

กนผ. 97.1.1-2-13 
 
 

กนผ. 97.1.1-2-14 
กนผ. 97.1.1-2-15 

 
 
 
 
 
 

กนผ. 97.1.1-2-16 
กนผ. 97.1.1-2-17 

- โครงการส่งเสรมิประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ส่วนงานควบคุมงาน
ก่อสร้างขนาดกลาง 

- การศึกษาดูงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ  
- โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน ประจ าปี 2557 
- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที่ 264/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที่ 407/2556 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพดา้นการวิจัย และการ
บริการวิชาการแกส่ังคมระดับมหาวิทยาลัย 

- โครงการตรวจวัดปริมาณ Total and Fecal Coliform Bacteria ในคลองบางล าพู  
- โครงการก าจัดขยะ และบ าบัดน้ าเน่าเสยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  
- ภาพการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของไทย เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  วางพวงมาลาวันปิยมหาราช                 
ลอยกระทง  เป็นต้น 

- ภาพแสดงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สายตาชาวต่างประเทศ  อาทิ แสดงร าไทย จัดแสดงและสาธติ
การแกะสลักผัก ผลไม้ การร้อยมาลัยและท าขนมไทย ในการต้อนรับอาคันตุกะชาวต่างประเทศของ
หน่วยงาน/องค์กรในระดับชาติและนานาชาต ิ

- ภาพแสดงการปลูกป่าชายเลน 
- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที ่693/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที ่263/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย 
- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที ่1029/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ  

- ค าสั่ง มทร.พระนคร ที ่407/2556 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพดา้นการวิจัย และการ
บริการวิชาการแกส่ังคมระดับมหาวิทยาลัย 

- โครงการส่งเสรมิสิ่งประดิษฐ์นวตักรรมเพื่อคนรุ่นใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- การด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 4 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน” 

กนผ. 97.1.1-3-01 
 
 

-  ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ”์ และ “เอกลกัษณ”์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลยัฯ ก าหนดให้นักศึกษาและบุคลากรประเมินแบบสอบถามผา่นทาง 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/ 

- แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ”์ และ “เอกลักษณ”์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กนผ. 97.1.1-4-01 
กนผ. 97.1.1-4-02 
กนผ. 97.1.1-4-03 

 
 

กนผ. 97.1.1-4-04 
 

กนผ. 97.1.1-4-05 
 

กนผ. 97.1.1-4-06 
กนผ. 97.1.1-4-07 

- บัญชีรายละเอียดบุคลากรที่ลาศกึษาต่อระดับปริญญาเอก 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร. พระนคร 
- การด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 5 และการประชุมวิชาการ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งท่ี 4 “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน” (ใช้เอกสารเดียวกันกับ 97.1.1-2-17) 

- ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษาของ                  
มทร.พระนคร (จากระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มทร. พระนคร) 

- รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา 
  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
- โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม  
- โครงการการบรูณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสรา้งอาชีพใหม่ทางด้านคหกรรมศาสตร์ 

http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
 

กนผ. 97.1.1-4-08 
กนผ. 97.1.1-4-09 

 
 

กนผ. 97.1.1-4-10 
กนผ. 97.1.1-4-11 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ 
- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม  
- ภาพการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของไทย เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  วางพวงมาลาวันปิยมหาราช                   
ลอยกระทง เป็นต้น (ใช้เอกสารเดียวกันกับ 97.1.1-2-12) 

- โครงการสืบสานวันภาษาไทย 
- ภาพแสดงการจดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์

กนผ. 97.1.1-5-01 
กนผ. 97.1.1-5-02 
กนผ. 97.1.1-5-03 

- ข้อมูล/ภาพกิจกรรม นักศึกษาได้รับรางวลั และการยกย่องในระดบัชาติ/นานาชาติ  
- ข้อมูล/ภาพกิจกรรม บุคลากรไดร้ับรางวัล และการยกย่องในระดับชาติ/นานาชาต ิ 
- ข้อมูล/ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

 

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการก าหนดโครงการ /กิจกรรม/ทรัพยากร/การด าเนินงาน ตามกลยทุธ์ของ

มหาวทิยาลยั เพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 
2. มีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์จนไดรั้บการยกยอ่งในระดบัประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนา    

1. ทักษะด้านภาษาองักฤษของนักศึกษาและบุคลากร   

 

 แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
………………-……………… 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาฯ 
-กองนโยบายและแผน 
-กองพฒันานกัศึกษา 
-ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 
……………………………… 

มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนงบประมาณในการ
พฒันาศกัยภาพอาจารยส์อนภาษาองักฤษ ใหมี้
ความเช่ียวชาญและมีทกัษะการสอน และการใช้
ภาษาองักฤษท่ีดี เพื่อใหมี้ความพร้อมในการสอน
ภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา และเพ่ือยกระดบัการ
จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ใหเ้ทียบเคียง
มาตรฐานสากล อีกทั้งจดัอบรมภาษาองักฤษใหก้บั
อาจารยแ์ละบุคลากร เพื่อพฒันาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  

 
ปีการศึกษา 2556 
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ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิสุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางรตนมน    จนัทรอุทยั  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 
     (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 

 นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
   นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                      

(ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
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ตัวบ่งช้ีที ่97.1.2  :   ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ :  
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด na 2,830 2,830 
- จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษารดบั ป.ตรี ทั้งหมด na 2,762 2,762 
- จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท ทั้งหมด na 68 68 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.ตรี ท่ีไดรั้บการประเมิน
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

na 1,191 1,191 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีมีคุณลกัษณะ
ตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเตม็ 5) 

na 4.47 4.47 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ป.โท ท่ีไดรั้บการประเมิน
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

na 26 26 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตระดบั ป.โท ท่ีมีคุณลกัษณะ
ตามอตัลกัษณ์ (คะแนนเตม็ 5) 

na 4.54 4.54 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 
(คะแนนเตม็ 5) 

na 4.47 4.47 

หมายเหตุ  ขอ้มูลจากการส ารวจตอ้งมีความเป็นตวัแทนของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครอบคลุมทุก
คณะ อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละระดบั 

 

ผลการด าเนินงาน  
โดยผลการด าเนินการประเมินบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จ าแนกตามคณะไดด้งัน้ี 

1.  บณัฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ เท่ากบั 4.63 
2.  บณัฑิตคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ เท่ากบั 4.41 
3.  บณัฑิตคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ เท่ากบั 4.42 
4.  บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.40 
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5.  บณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  
เท่ากบั 4.59 

6.  บณัฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.54 
7.  บณัฑิตคณะศิลปศาสตร์  มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.51 
8.  บณัฑิตคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ         

ตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.59 
9.  บณัฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ        

ตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.74 
 ผลการด าเนินการประเมินบณัฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 จ าแนกตามคณะไดด้งัน้ี 

1. มหาบณัฑิตคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  
เท่ากบั 5.00 

2. มหาบณัฑิตคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  
เท่ากบั 4.50 

3. มหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.70 

4. มหาบณัฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์  มีค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.00 

 บณัฑิตระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีค่าเฉล่ียของคะแนน
ประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์  เท่ากบั 4.47 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ป.ตรี       5,323         =   4.47       

                                               1,199 
                                                                                    ป.โท          118          =  4.54 
                   28    

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์              5,441      =  4.47 
                                                                                        1,217 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 na - 4.47 4.47 4.47 4.47 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

กพศ.97.1.2-1-01 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
ท่ีเวบ็ไซต ์ http://www.job.rmutp.ac.th 

 

http://www.job.rmutp.ac.th/
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จุดแข็ง 
1.บณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็น“บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands–on) ใฝ่รู้(Keenness) สู้งาน  

(Determination)  เช่ียวชาญเทคโนโลย ี(Technological Expertise)  มีคุณธรรม  (Integrity)” 
 2.  บณัฑิตมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคป์ระกอบดว้ยความคิด
สร้างสรรค ์ มีทกัษะในการประกอบอาชีพ สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั การส่ือสารมีวฒิุภาวะทางสงัคมและมีทกัษะ
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรพฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นภาษาต่างประเทศ                                          . 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ดว้ยการสร้างความเขม้แขง็ในหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษาฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
-กองพฒันานกัศึกษา 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
 

1.  โครงการอบรม/ทดสอบความรู้
ความเขา้ใจดา้นภาษาต่างประเทศ
ใหก้บันกัศึกษา ปีงบประมาณ 2557 

แผนพฒันา 
1.  เตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนอยา่งมัน่ใจ 

1.  ปีงบประมาณ 2557 
โครงการ English Camp  

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                      

(ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
    นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 

     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่97.2  :  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั  (สมศ. 17) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้

3 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ขอ้ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
 1. มีการก าหนดกลยทุธ์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเนน้  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั โดย

ไดรั้บการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด 9 กลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ” ซ่ึงหมายถึง มหาวิทยาลยัท่ีผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั เป็นผูท่ี้มีความรู้ และทกัษะวิชาชีพอย่าง           
รอบดา้น ตลอดจนมีศกัยภาพในการแข่งขนัในการประกอบอาชีพได ้โดยมี 9 กลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ ดงัน้ี  

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ชุมชน  
กลยทุธ์ท่ี 2 สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาชีพเฉพาะทาง   
กลยทุธ์ท่ี 3 บริหารจดัการเชิงรุก  
กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันานกัศึกษาและบณัฑิตใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั   
กลยทุธ์ท่ี 6 ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมเพ่ือสร้างและพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยทุธ์ท่ี 7 สนบัสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
กลยทุธ์ท่ี 8 พฒันางานวจิยั/นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐเ์ชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชยท่ี์ไดม้าตรฐานเพ่ือ             

การแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ  
กลยทุธ์ท่ี 9 เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ความเป็นเลิศ  

   กลยทุธ์ 9 กลยทุธ์ดงักล่าวขา้งตน้ปรากฏในแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ.2553 – 2565)  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมสภา
มหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 5/2554 วนัพุธท่ี 27 เมษายน 2554 วาระท่ี 4.1 (กนผ. 97.2-1-01) และมหาวทิยาลยัได้แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น
แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 
10/2555 วนัพุธท่ี 31 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 4.6 (กนผ. 97.2-1-02) 
 
  2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์   

  เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงคต์ามยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ ในขอ้ 1 มหาวทิยาลยัฯ จึงไดส้ร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผูเ้รียนและบุคลากรดงัน้ี  

 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-219      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

2.1 ด้านการบริหารจดัการ   
  มหาวทิยาลยัฯ สร้างระบบและกลไกการบริหารจดัการ มทร.พระนคร (RMUTP Model) (กนผ. 97.2-2-01) 

เป็นระบบการบริหารคุณภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการเช่ือมโยงการด าเนินงานเป็น
เครือข่ายทั้งระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล และภายใต ้RMUTP Model มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดระบบและกลไลการมีส่วน
ร่วมของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผูรั้บบริการ โดยมหาวิทยาลยัไดเ้ปิด
ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของ
มหาวทิยาลยัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  Website  E-mail  Facebook Youtube Twitter เป็นตน้ 

 ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทบทวนและก าหนด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ พฒันา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี            ราชมงคลพระนคร (กนผ. 97.2-2-02) และการมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการตั้งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูง จนถึงผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ เช่น คณะกรรมการสวสัดิการ มทร. 
พระนคร (กนผ. 97.2-2-03)  ซ่ึงกรรมการมาจากตวัแทนบุคลากรทุกประเภท ทั้งขา้ราชการพลเรือนสายวิชาการและสายสนบัสนุน  
พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการและสายสนบัสนุน  พนกังานราชการและลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราว โดยมีหนา้ท่ี ก าหนด
นโยบาย อ านวยการและจดัหาสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลยั ออกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัในการด าเนินการจดัสวสัดิการภายในมหาวทิยาลยั ควบคุมการรับและใชจ่้ายเงินของกองทุนสวสัดิการ ฯลฯ  

2.2  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
 นกัศึกษามีส่วนร่วมในระบบการเปิดหลกัสูตร/ปรับปรุงหลกัสูตร โดยเป็นผูใ้หข้อ้มูลความตอ้งการเก่ียวกบั  

การจดัการเรียนการสอนแต่ละหลกัสูตรผา่นแบบสอบถาม (กนผ. 97.2-2-04)  
 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  และ

การประเมินการใหบ้ริการดา้นกายภาพส าหรับนกัศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพและพฒันาการจดัการเรียนการสอน (กนผ. 
97.2-2-05)  

 และนกัศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาทกัษะ และประสบการณ์ในสาขา
วชิาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมประสบการณ์และทกัษะในการปฏิบติัวชิาชีพทางสถาปัตยกรรม ส่วนงานควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดกลาง (กนผ. 97.2-2-06) การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (กนผ. 97.2-2-07)  และการจดัแสดงผลงานของนกัศึกษาท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานในวชิาชีพท่ีเรียนแสดงออกสู่สาธารณชนในโครงการจดัแสดงผลงาน
นกัศึกษาดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ ประจ าปี 2557 (กนผ. 97.2-2-08) เป็นตน้ 

2.3  ด้านการให้บริการวชิาการ  
 มีระบบการบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรตั้งแต่ผูบ้ริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานบริการวชิาการ  ซ่ึงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม และอนุกรรมการการพฒันา
คุณภาพดา้นการวิจยั และการบริการวิชาการแก่สังคมระดบัมหาวิทยาลยั (กนผ. 97.2-2-09) มีหนา้ท่ีจดัท าและประชาสัมพนัธ์
แนวทางขั้นตอนหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม วางแผนการปฏิบติังาน การด าเนินงานและประสาน  การ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมตั้งแต่การจดัสรรงบประมาณ การด าเนินงาน การติดตามประเมินผลรวมถึงการบูรณาการ
งานบริการวชิาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน ฯลฯ  

 นกัศึกษามีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน โดยน าความรู้จากชัว่โมงเรียนมาให้บริการวิชาชีพแก่
ชุมชนร่วมกบัอาจารยเ์พ่ือฝึกทกัษะในสาขาวิชาท่ีเรียน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ช่วยลดมลพิษ
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ทางส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  (กนผ. 97.2-2-10)  โครงการก าจดัขยะ และ
บ าบดัน ้ าเน่าเสียเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีของชุมชน (กนผ. 97.2-2-11) เป็นตน้ 

 

2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
นกัศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกิจกรรมท่ีส่งเสริมการธ ารงวฒันธรรม ประเพณีไทยและการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจัดกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ ของไทย  (กนผ. 97.2-2-12) การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สายตาชาว
ต่างประเทศ  อาทิ แสดงร าไทย จดัแสดงและสาธิตการแกะสลกัผกั ผลไม ้การร้อยมาลยัและท าขนมไทย ในการตอ้นรับ
อาคนัตุกะชาวต่างประเทศของหน่วยงาน/องคก์รในระดบัชาติและนานาชาติ (กนผ. 97.2-2-13) การปลูกป่าชายเลนเพื่อปลูก
จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (กนผ. 97.2-2-14) เป็นตน้ 

2.5 ด้านการวจิยั 
 มีระบบการบริหารงานวิจยั โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรตั้งแต่ระดับผูบ้ริหารจนถึงบุคลากรท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งในงานวิจยั ซ่ึงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์การวิจยั คณะกรรมการบริหารงานวิจยั คณะกรรมการ
พฒันางานวิจยัและงานบริการวิชาการ และอนุกรรมการพฒันาคุณภาพดา้นการวิจยัและการบริการวิชาการแก่สังคมระดบั
มหาวิทยาลยั  (กนผ. 97.2-2-15) โดยมีหน้าท่ีในการจดัท ายุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลยัฯ  จัดท าและประชาสัมพนัธ์
แนวทางขั้นตอนหลกัเกณฑก์ารบริหารงานวิจยั วางแผนการปฏิบติังาน การด าเนินงานและประสานการบริหารงานวิจยัตั้งแต่
การจดัสรรงบประมาณ ด าเนินการวจิยั การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลย ีตลอดจนการพฒันานกัวจิยั และอ่ืนๆ ฯลฯ 

 การมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในการคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์และสร้างสรรคน์วตักรรม โดยให้อาจารย์
เป็นท่ีปรึกษาในการท าวจิยั และถ่ายทอดผลงานวิจยัออกสู่สาธารณชน ในโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กนผ. 97.2-2-16)  การจดัประชุมวชิาการ และประชุมวชิาการนานาชาติ (กนผ. 97.2-2-17)   เพื่อ
เป็นเวทีเเผยแพร่ผลงานวิจยั และแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การพฒันาผลงานวิจยัในสาวิชาชีพต่างๆ ของคณาจารย ์
นกัศึกษา ตลอดจนนกัวจิยัและผูส้นใจทัว่ไป  

 
 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามจุดเนน้ และจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสถาบนั ไม่ต ่ากว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเป็นท่ียอมรับของบุคลากรภายใน ซ่ึงเห็นได้จากผลจากการประเมิน             

ความพึงพอใจบุคลากรเก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเนน้ และจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลยั พบว่า

บุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5  โดยมีผูต้อบแบบ

ประเมินทั้ งส้ิน 1,091 คน คิดเป็นร้อยละ 87.28 (กนผ. 97.2-3-01)  

 

  4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัและเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีการด าเนินงานท่ีสร้างประโยชน์ต่อสงัคม และการด าเนินงานท่ีมี
ส่วนช่วยใหป้ระเทศบรรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 อาทิ  

 มีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ และเปล่ียนแปลงสงัคมใหเ้ขา้สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยการพฒันาอาจารย/์บุคลากรของมหาวิทยาลยัให้มีระดบั
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การศึกษาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 40 คน (กนผ. 97.2-4-01)  
ตลอดจนพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกัวจิยัมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพสามารถประยกุตใ์ชใ้นเชิงพาณิชย ์สังคม และ
ชุมชน อาทิ การจดัโครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั เพ่ือพฒันานกัวจิยัรุ่นเก่าใหเ้ป็นมืออาชีพ และสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่  (กนผ. 97.2-4-02)  
และการจดัเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติและนานาชาติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์การพฒันางานวิจัยในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัเพื่อพฒันาประเทศ  ในการจัดประชุม
วชิาการนานาชาติคร้ังท่ี 4 (กนผ. 97.2-4-03)   

 มีส่วนช่วยในการเพ่ิมตวัเลขรายไดป้ระชาชาติเฉล่ียต่อคน ซ่ึงขอ้มูลล่าสุดของส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ปี 2554 ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนที่ 127,395 บาท/ปี โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
บณัฑิตท่ีจบการศึกษาจาก มทร.พระนคร ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ ก.พ. ก าหนด คือ ปี พ.ศ. 2555 ระดบัปริญญาตรี ก.พ. ก าหนดท่ี 
11,680 – 12,390 บาท/เดือน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 14,937.96 บาท/เดือน 
เท่ากบั 179,255.52 บาท/ปี และบัณฑิตปริญญาโท ก.พ. ก าหนดที่ 15,300 – 16,220 บาท/เดือน ขณะที่รายได้เฉลี่ยของบัณฑิต
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 21,942.94 บาท/เดือน เท่ากับ 263,315.28 บาท/ปี ดงัรายงานผลภาวะการมีงานท าของบณัทิต 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (กนผ. 97.2-4-04) 

 การพฒันาบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในสาขาท่ีเป็นเป้าหมายการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาบญัชี โดยเห็นไดจ้ากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต (นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ/ผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งกบับณัฑิต) ประจ าปีงบประมาณ 2556  ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงนักศึกษาท่ีจบจาก มทร.พระนคร สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ในการท างาน ซ่ึงส่งผลต่อการ
พฒันาสงัคม และการพฒันาประเทศ อีกทั้งผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตในปี 2556 มีค่าเฉล่ียในภาพรวมสูง
กวา่ปี 2555  ดงัตารางขา้งล่าง (กนผ. 97.2-4-05)  

 
 

ประเดน็การประเมนิ 
ปี 2555 ปี 2556 

ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตในภาพรวม 4.20 83.97 4.27 85.32 
4. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 4.05 80.89 4.13 82.64 
5. ความรู้ความสามารถทางวชิาการ 4.09 81.75 4.14 82.85 
6. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 4.46 89.27 4.52 90.47 
เทยีบคะแนนตามเกณฑ์การประเมนิของส านักงาน ก.พ.ร. 4.79 5.00 

 เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและใหบ้ริการค าปรึกษาและขอ้มูลทางเทคโนโลย ีเป็นตวักลางและประสานการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยร่ีวมกนัระหวา่งเครือข่าย ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานและสนบัสนุนงานดา้นวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจงัหวดัอ่างทอง (กนผ. 97.2-4-06) 

 มีส่วนสร้างรายได ้สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เช่น โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัเพ่ือ
ใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ (กนผ. 97.2-4-07)  เป็นตน้ 

 มีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพของสินคา้และบรรจุภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัองคค์วามรู้ใหม่ เช่น โครงการพฒันาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรี
สหกรณ์เกษไชโย จงัหวดัอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการผลิต (กนผ. 97.2-4-08)  เป็นตน้ 
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 มีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติ และสร้างอาชีพใหก้บัผูก้ระท าความผิดใหส้ามารถกลบัมาอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งเป็นสุขและเป็นท่ียอมรับ เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาอาชีพคืนคนดีสู่สงัคม (กนผ. 97.2-4-09) เป็นตน้ 

 การมีส่วนช่วยในการอนุรักษ/์ธ ารงรักษาศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทยใหค้งอยู ่เช่น การจดักิจกรรม                
สืบสานวฒันธรรมประเพณีไทยอนัดีในวนัส าคญัต่างๆ ของไทย (กนผ. 97.2-4-10)  การจดัโครงการอนุรักษล์ะครชาตรีหลานหลวง 
(กนผ. 97.2-4-11)  เป็นตน้ 

 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม โดยจดักิจกรรมปลูกจิตสาธารณะและการเสียสละให้กบันักศึกษา เช่น การจดั
เล้ียงอาหาร จดักิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้ผูสู้งอาย ุ การปรับปรุงภูมิทศัน์ ห้องเรียน อาคารสถานท่ี การบริจาคส่ิงของและ
จดักิจกรรมให้ความรู้ สร้างเสริมจินตนาการและความสามคัคีให้กบัเด็กในโรงเรียนต่างจงัหวดั การปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษพ์นัธ์ุพืชและการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  (กนผ. 97.2-4-12) เป็นตน้ 

 
  5. ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้  จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีก าหนด  และ
ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

จากการท่ีมหาวทิยาลยั ฯ สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัฯ เปิดโอกาสใหค้ณาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ไดถ่้ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยแีก่สงัคม ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้ขา้ประกวดแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ  ส่งผลมหาวทิยาลยัไดรั้บ
การ ยกยอ่งดงัประกาศเกียรติคุณ วฒิุบตัร ถว้ยรางวลั  รวมถึงการไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ/นานาชาติ ดงัน้ี 

 
 

1. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูด้  าเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผูป้ระกอบอาหารไทย ระดบั 1 และใชช่ื้อศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (กนผ. 97.2-5-01) 

2. คลินิกเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดรั้บโล่และเกียรติบตัร ในงานประชุมเครือข่ายความ

ร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน ประจ าปี 2556 จดัโดยส านกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส านกังาน

ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(กนผ. 97.2-5-02) 

- รับโล่รางวลัและเกียรติบตัร การด าเนินผลงาน “หมู่บา้นเผือกหอม” อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี เป็น
หมู่บา้นตน้แบบระดบัแม่ข่ายท่ีน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรมมาใชป้ระโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ พฒันาคุณภาพชีวติ และขยายผลไปสู่หมู่บา้นใกลเ้คียง 

- รับเกียรติบตัรยกยอ่ง ในฐานะท่ีสถาบนัวจิยัและพฒันาใหก้ารน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม
ไปพฒันาหมู่บา้นและชุมชน 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3 2 ขอ้ 2 2 ขอ้ 2 5 ขอ้ 5 
 

 

 

รายการหลักฐาน  

  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 97.2-1-01 

 
 

กนผ. 97.2-1-02 
 

 

- มติการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 5/2554 วนัท่ี 27 เมษายน 2554 วาระท่ี 4.1 ไดมี้มติ
อนุมติัแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ.2553 – 2565)   

- มติประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 10/2555 วนัพุธท่ี 31 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 4.6 ไดมี้มติอนุมติั
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

- แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กนผ. 97.2-2-01 

 
กนผ. 97.2-2-02 

 
กนผ. 97.2-2-03 

 
 

กนผ. 97.2-2-04 
กนผ. 97.2-2-05 

 
 
 

กนผ. 97.2-2-06 
 

กนผ. 97.2-2-07 
กนผ. 97.2-2-08 

- ระบบกลไกการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   (RMUTP Model) และระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- รายงานผลโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- ระเบียบสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2551 
- ค าสัง่ มทร. พระนคร ท่ี 371/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี              ราชมงคลพระนคร 

- ขั้นตอนการจดัท าหลกัสูตร 
- ภาพแสดงระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์(http://eassess.rmutp.ac.th/)  
และภาพแสดงแบบส ารวจคุณภาพการใหบ้ริการดา้นกายภาพส าหรับนกัศึกษา  
(http://www.rmutp.ac.th/z.app/physicalservice/2556/) ซ่ึงเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
นกัศึกษาผา่นระบบประเมินออนไลน์  

- โครงการส่งเสริมประสบการณ์และทกัษะในการปฏิบติัวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม ส่วนงาน
ควบคุมงานก่อสร้างขนาดกลาง 

- การศึกษาดูงานของนกัศึกษาในสถานประกอบการ  
- โครงการจดัแสดงผลงานนกัศึกษาดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ ประจ าปี 2557 

http://eassess.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/z.app/physicalservice/2556/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 97.2-2-09 

 
 
กนผ. 97.2-2-10 

 
กนผ. 97.2-2-11 
กนผ. 97.2-2-12 

 
 

กนผ. 97.2-2-13 
 
 

กนผ. 97.2-2-14 
กนผ. 97.2-2-15 

 
 
 
 
 

 
 

กนผ. 97.2-2-16 
กนผ. 97.2-2-17 

 

- ค าสัง่ มทร.พระนคร ท่ี 264/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
- ค าสัง่ มทร.พระนคร ท่ี 407/2556 เร่ือง แต่งตั้งอนุกรรมการการพฒันาคุณภาพดา้นการวิจยั และ
การบริการวิชาการแก่สงัคมระดบัมหาวิทยาลยั 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ ช่วยลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- โครงการก าจดัขยะ และบ าบดัน ้าเน่าเสียเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน 
- ภาพการจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ ของไทย เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมถวาย
พระพรสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  วางพวงมาลาวนัปิย
มหาราช                   ลอยกระทง เป็นตน้ 

- ภาพแสดงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สายตาชาวต่างประเทศ อาทิ แสดงร าไทย จดัแสดงและ
สาธิตการแกะสลกัผกั ผลไม ้การร้อยมาลยัและท าขนมไทยในการตอ้นรับอาคนัตุกะชาว
ต่างประเทศของหน่วยงาน/องคก์รระดบัชาติและนานาชาติ 

- ภาพแสดงการปลกูป่าชายเลน 
- ค าสัง่ มทร.พระนคร ท่ี 693/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์การวิจยั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- ค าสัง่ มทร.พระนคร ท่ี 263/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจยั 
- ค าสัง่ มทร.พระนคร ท่ี 1029/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการพฒันางานวิจยัและงาน
บริการวิชาการ  

 
- ค าสัง่ มทร.พระนคร ท่ี 407/2556 เร่ือง แต่งตั้งอนุกรรมการการพฒันาคุณภาพดา้นการวิจยั และ
การบริการวิชาการแก่สงัคมระดบัมหาวิทยาลยั 

- โครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- การด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 และ การประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 “การพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน” 

กนผ. 97.2-3-01 
 

-  ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบั “อตัลกัษณ์” และ “เอกลกัษณ์” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯ ก าหนดใหน้กัศึกษาและบุคลากรประเมินแบบสอบถาม
ผา่นทาง เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/ 

- แบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบั “อตัลกัษณ์” และ “เอกลกัษณ์” มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร 

กนผ. 97.2-4-01 
กนผ. 97.2-4-02 

 

- บญัชีรายละเอียดบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 
- โครงการพฒันาศกัยภาพนักวิจยั มทร. พระนคร 
 

http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 97.2-4-03 

 
 

  กนผ. 97.2-4-04 
 

กนผ. 97.2-4-05 
 

กนผ. 97.2-4-06 
กนผ. 97.2-4-07 
กนผ. 97.2-4-08 

 
กนผ. 97.2-4-09 
กนผ. 97.2-4-10 

 
 

กนผ. 97.2-4-11 
กนผ. 97.2-4-12 

- การด าเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 5 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 4 “การพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน” (ใชเ้อกสารเดียวกนักบั กนผ. 97.2-2-17) 

- ขอ้มลูรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามคณะและระดบัการศึกษา
ของ                  มทร.พระนคร (จากระบบภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มทร. พระนคร)  

- รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และความพึงพอใจของนิสิต นกัศึกษา 
  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
- โครงการใหค้ าปรึกษาและบริการขอ้มลูเทคโนโลยี 
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยัเพ่ือใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์
- โครงการพฒันาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จงัหวดัอ่างทอง เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพการผลิต 

- โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาอาชีพคืนคนดีสู่สงัคม 
- ภาพการจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ ของไทย เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมถวาย
พระพรสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  วางพวงมาลาวนัปิย
มหาราช                   ลอยกระทง เป็นตน้ (ใชเ้อกสารเดียวกนักบั กนผ. 97.2-2-12) 

- โครงการอนุรักษล์ะครชาตรีหลานหลวง 
- ภาพแสดงการจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์

กนผ. 97.2-5-01 
 

กนผ. 97.2-5-02 

- ประกาศกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เร่ือง การอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร ประกาศ ณ วนัท่ี 19 ก.ค. 55 

- ภาพ ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา รักษาการอธิการบดี มทร. พระนคร เขา้รับโล่พร้อมเกียรติ
บตัรรางวลัหมู่บา้นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2556 ในงานประชุมเครือข่าย               
ความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-226      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

จุดแข็ง 
1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการก าหนดโครงการ /กิจกรรม/ทรัพยากร/การด าเนินงาน ตามกลยทุธ์ของ

มหาวทิยาลยั ท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
2. มีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์จนไดรั้บการยกยอ่งในระดบัประเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนา    

1. ทักษะด้านภาษาองักฤษของนักศึกษาและบุคลากร  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1............................................................................................................................ ......................... 
  2................................. ....................................................................................................................  
  3............................................................................................................................ ......................... 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

……………………………… 
- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัฯ 
-กองนโยบายและแผน 

 

แผนพฒันา 
มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนงบประมาณในการพฒันา

ศกัยภาพอาจารยส์อนภาษาองักฤษ ใหมี้ความเช่ียวชาญและมี
ทกัษะการสอน และการใชภ้าษาองักฤษท่ีดี เพื่อใหมี้ความ
พร้อมในการสอนภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา และเพ่ือ
ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ใหเ้ทียบเคียง
มาตรฐานสากล อีกทั้งจดัอบรมภาษาองักฤษใหก้บัอาจารย์
และบุคลากร เพื่อพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 
ปีการศึกษา 2556 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า โทร  0-2282-5419 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและประกนัคุณภาพ) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางรตนมน   จนัทรอุทยั  โทร  0-2282-9009ต่อ  6081 
     (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่97.3 :   ผลการช้ีน า  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหาสงัคมในดา้นต่างๆ  (สมศ.18) 
 

ตวับ่งช้ีที ่97.3.1 :  การช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบนั (สมศ.18.1) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 - 5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี   
  ด้านส่ิงเสพตดิในสถาบัน  ไดแ้ก่  
   1. โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา       
ประจ าปี 2556  
   2. โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด   
 

ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนนิงาน ) 
 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย  

P : วางแผนการด าเนินงาน โดยได ้บรรจุโครงการไวใ้นแผน/การติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันา

นกัศึกษา  กองพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 (กพศ.97.3.1-1-01) 

D : มีการด าเนินงานจริงตามสรุปแผนการปฏิบติัของงานส่งเสริมศกัยภาพนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  

กองพฒันานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแผนการปฏิบติังานกิจกรรมนกัศึกษา ปีการศึกษา  2556 
หน่วยงาน กิจกรรมนกัศึกษา กองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดงัน้ี 

 1.   โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2556  จดัโดย ฝ่ายส่งเสริมศกัยภาพและวินัยนักศึกษา  ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 3 - 4 สิงหาคม 2556        
ณ  วดัพระบาทน ้ าพ ุ และเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จงัหวดัลพบุรี รายละเอียดปรากฏตามเล่มรายงานสรุปผล “โครงการ
อบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2556 (กพศ.
97.3.1-1-02)  ซ่ึงมีกิจกรรม ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคเอดส์และสารเสพติดอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสร้างทศันคติท่ีดีต่อผูติ้ดเช้ือเอดส์
และผูติ้ดสารเสพติด  และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจแก่เพ่ือนนกัศึกษา รุ่นนอ้งในสถาบนั  ไดแ้ก่ 

 1.1  การบรรยายสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสงัคมปัจจุบนั 
 1.2  การฝึกปฏิบติั “ปฏิบติัตนอยา่งไรใหห่้างไกลเอดส์และสารเสพติด” 
            1.3  การฝึกปฏิบติั “การสร้างกิจกรรมรณรงค ์ป้องกนั โรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา” 
 1.4  การฝึกปฏิบติั “การสร้างกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ไปยงัเยาวชนรุ่นนอ้งในระดบัมธัยมศึกษา” 
2.  โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด  ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุม              

D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนินงาน โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด           
(กพศ.97.3.1-1-03)  โดยมีกิจกรรมในโครงการ ไดแ้ก่ 
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  -  การเดินรณรงคต์า้นภยัยาเสพติดเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   

C :  มีการประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน                 

ดงัปรากฏในในเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (กพศ. 97.3.1-1-03  และ กพศ. 97.3.1-1-04) ดงัน้ี 
    1. โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดใน

สถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2556  มีการประเมินโครงการตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด  โดยใชแ้บบสอบถามในการประเมินผล     
มีผลการประเมินผลเป็นดงัน้ี  

        เชิงปริมาณ   
         -  เป้าหมาย  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 60  คน   
         *  ผลการด าเนินงาน มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จริง 68 คน 
         เชิงคุณภาพ   
         -  เป้าหมาย :  1. ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโครงการ  ร้อยละ 80 
                                2. การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ร้อยละ80  

      * ผลการด าเนินงาน:   1. นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโครงการคิดเป็นร้อยละ85 

                                         2.  การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ร้อยละ 84 
        เชิงเวลา 
        -  เป้าหมาย : ก าหนดจดัโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2556 

        * ผลการด าเนินงาน: จดัโครงการในระหวา่งวนัท่ี 3-4 สิงหาคม  2556 

  2.  โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด  มีการประเมินโครงการตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด  โดย
ใชแ้บบสอบถามในการประเมินผล  มีผลการประเมินผลเป็นดงัน้ี 

         เชิงปริมาณ   
         -  เป้าหมาย  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  120   คน   
         *  ผลการด าเนินงาน   มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 262 คน  
         เชิงคุณภาพ   
         -  เป้าหมาย  1.  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 80 
            2.  บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการร้อยละ  80 
      *  ผลการด าเนินงาน   1.  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 82.40 
                           2.  บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการร้อยละ  82 
        เชิงเวลา 
        -  เป้าหมาย : ก าหนดจดัโครงการในช่วงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 

        * ผลการด าเนินงาน: โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

A  - มีการน าเสนอต่อผูอ้  านวยการกองและรองอธิการบดีเพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะจากรายงานสรุปผล พร้อมน าเขา้ท่ีประชุมรองอธิการบดี เพ่ือทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือน าไป
แกไ้ขปรับปรุงในการจดัท าโครงการในปีต่อไป (กพศ. 97.3.1-1-04) 
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 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80   
โดย ในการด าเนินการจดักิจกรรม/โครงการ มีการก าหนดเป้าหมายจากการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ

และความพึงพอใจในการจดัโครงการ โดยทั้ง 2 โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ร้อยละ 83                                   
(กพศ. 97.3.1-2-01 - กพศ. 97.3.1-2-02) 

 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบนั 
โดย กิจกรรมต่างๆในโครงการท่ีจดัข้ึนทั้งสองโครงการ ลว้นมีประโยชน์ และสร้างคุณค่าใหแ้ก่นกัศึกษาและ

บุคลากรของมหาวทิยาลยัทั้งส้ิน  เน่ืองดว้ยเป็นโครงการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษาและบุคลากรโดยตรง โดยพบวา่
บุคลากร ในมหาวทิยาลยัไม่สูบบุหร่ีในมหาวทิยาลยัอยา่งเปิดเผยเช่นแต่ก่อน และพบวา่นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่พบการด่ืม
สุราและของมึนเมา ในมหาวทิยาลยั เน่ืองจากเยาวชนปัจจุบนัอยากรู้อยากลองและเห็นวา่  การด่ืมสุรา ของมึนเมา  การสูบบุหร่ี  
เป็นเร่ืองปกติในการด าเนินชีวิต  ดงันั้นการท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งสองโครงการ จะท าให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงพิษ
ภยัของส่ิงเสพติด และเรียนรู้ถึงแนวทางในการหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด ต่าง ๆ  (กพศ. 97.3.1-3-01 - กพศ. 97.3.1-3-02)   

ด้านมปีระโยชน์ต่อคนในสถาบัน 
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการท่ีจัดข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวันักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยั

โดยตรงไดรู้้จกัถึงโทษของยาเสพติด ส่ิงมึนเมาต่างๆ ท่ีส่งผลเสียต่อร่างกาย หากเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสารเสพติดเหล่านั้น  ท าให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  

ด้านการสร้างคุณค่าแก่นักศึกษา  
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการท่ีจดัข้ึน ไดช่้วยสร้างให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง รู้จกัการสร้างทกัษะใน

การด าเนินชีวติใหห่้างไกลจากสารเสพติด ท าใหน้กัศึกษาไม่ตกเป็นทาสของส่ิงเสพติด และกลายเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าในตนเอง  
 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั 
 ด้านมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลยัไดช่ื้อวา่เป็นผูส้ร้างบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะพึงประสงค์

ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด  เป็นบณัฑิตท่ีประพฤติตนห่างไกลจากส่ิงเสพติดต่างๆ จนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
นกัศึกษาอ่ืน ๆ ท าใหจ้ านวนนกัศึกษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยั ตระหนกัถึงยาเสพติด ท าใหก้ารติดยาเสพติดลดนอ้ยลงจาก
การส ารวจเร่ืองยาเสพติดในสถานศึกษาทุกภาคการศึกษา 

ด้านสร้างคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมในเร่ืองของยาเสพ
ติด ซ่ึงถือเป็นปัญหาระดบัประเทศท่ีมีมาอย่างยาวนาน และมหาวิทยาลยัยงัช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการใชชี้วิตใน
สงัคมให้แก่เยาวชน ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิตภายหลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา ท่ีตอ้งเผชิญกบัสังคม
ภายนอก ท่ีมีปัญหายาเสพติด ปัญหาสงัคมต่างๆ มากมาย  (กพศ. 97.3.1-4-01 - กพศ. 97.3.1-4-02)   

 

 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   2 0 ขอ้ 0 4 ขอ้ 5 4 ขอ้ 5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ. 97.3.1-1-01 แผน/การติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
กพศ. 97.3.1-1-02 
กพศ. 97.3.1-2-01 
กพศ. 97.3.1-3-01 
กพศ. 97.3.1-4-01 

รายงานผลการด าเนินงาน “โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และ            
สารเสพติดในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ 2556   ” 

กพศ. 97.3.1-1-03 
กพศ. 97.3.1-2-02 
กพศ. 97.3.1-3-02 
กพศ. 97.3.1-4-02 

รายงานผลการด าเนิน “โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

กพศ.97.3.1-1-04  
 
 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้ความส าคญักบัการพฒันานกัศึกษาเพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ดว้ยตระหนกัถึง

ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาสงัคมโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นในทุก ๆ ปัญหา ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลกัอยา่งหน่ึงของ
มหาวทิยาลยั 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 
2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สนบัสนุน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช้ีน าหรือแกไ้ขปัญหา
สงัคมในดา้น อ่ืน ๆ  ใหแ้ก่  โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนบริเวณใกลเ้คียงเช่น ปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็นปัญหาใน
ระดบัชาติ  
1.  โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรค เอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
2. โครงการรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ 

- รองอธิการบดีดา้น
วิชาการ 
และวิเทศสมัพนัธ ์

- กองพฒันานกัศึกษา 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 
- องคก์ารนกัศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา  2557 
งบประมาณ ปี 2557- 2558 
 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม 2558 
งบประมาณ :  110,500 บาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 
งบประมาณ :  - 

แผนพฒันา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา 
1.  จดัประชุมเพื่อสรุปงาน ปัญหาอุปสรรคแ์ละ 

 
ภายในปีการศึกษา 2557 
 
ภายในปีการศึกษา 2557 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 
2556 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
ขอ้เสนอแนะ ในการท างาน และจดัท าแผนงานในปีต่อไป 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั 

 
 
ภายในปีการศึกษา 2557 

 
 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ  สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :   นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050  

  (ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 
   :  นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่97.3.2  :   ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 

2 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 - 5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี   ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ไดรั้บมติพิจารณาความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ัง

ท่ี 10/2556  วนัท่ี  4 กันยายน  พ.ศ. 2556 ให้ด าเนินโครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองจาก
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีช่วย ป้องกัน แก้ปัญหาสังคมดว้ยการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรกายภาพ  และ
ทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื มหาวทิยาลยัจึงไดด้ าเนินโครงการอยา่งเป็นระบบ  ดงัน้ี 
   PLAN  มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กศว.97.3.2-1-01   เล่ม
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2556) มีการจดัตั้งคณะท างานโครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร เพื่อประชุมหารือ
ร่วมกนัในการจดัท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช ฯ ระยะ 5 ปีท่ี 5 (กศว.97.3.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการ อพ.สธ. – มทร.  พระนคร) (กศว.97.3.2-1-03 แผนแม่บทอพ.สธ. – มทร.พระนคร ระยะ 5 ปีท่ี 5)  
 DO  มีการด าเนินโครงการท่ีสนองพระราชด าริตามแผนที่ก าหนดไว ้และมีการประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ อพ.สธ. - มทร.พระนคร เพ่ือก ากบั ติดตาม  ประสานการด าเนินงาน  มีการรายงานผลการด าเนินงานในท่ีประชุม  ให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จ านวน  25  โครงการ  คือ  โครงการอนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรมไทย  โครงการอนุรักษศ์าสตร์และ
ศิลป์งานดอกไมโ้ครงการค่ายเยาวชน MCT พระนครรักษว์ฒันธรรม  โครงการอนุรักษแ์ละปลูกจิตส านึกเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม    ในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โครงการวิถีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละเพ่ิมปริมาณพืชพนัธ์ุ  โครงการศึกษาศิลปวฒันธรรม
ชายฝ่ังทะเลภาคกลาง คร้ังท่ี 2  โครงการเรียนรู้รวมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า คร้ังท่ี 7  โครงการศึกษาและ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช คร้ังท่ี 4โครงการปลูกตน้ไมช้ายเลนเพื่ออนุรักษท์ะเลไทย  โครงการพระนครรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โครงการ
ค่ายเยาวชนอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย  โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นส่ิงทอ  โครงการ
ฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวติตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการ
สืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์  โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการชุมชนศิลปวฒันธรรมอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอ้ม  โครงการศึกษาการใช้
เทคโนโลยใีนการออกแบบกบัภูมิปัญญา     ทอ้งถ่ิน  โครงการปลูกตน้ไมถ้าวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร  โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไมใ้นแปลง 905  โครงการสนองพระราชด าริ ฯ ชมรมนกัชีววิทยา 
อพ.สธ. โครงการอบรมจดัท าฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้พนัธุกรรมพืช  โครงการการพฒันาอาหารพ้ืนบา้น จ.เพชรบุรี  แบบมี
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ส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี2) ภายใตโ้ครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจิจยัเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิงพนิชย ์ โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้หน่ึงต าบล      หน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูป้ระกอบการจงัหวดัสมุทรสงคราม (กศว.97.3.2-1-
04 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ   อพ.สธ. - มทร.พระนคร)  (กศว.97.3.2-1-05 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)  
 

CHECK  มีการประเมินผลโครงการตามแผนในแต่ละโครงการ โดยใช้แบบประเมิน  เช่น โครงการปลูกตน้ไม้
ถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กศว.97.3.2-1-06  โครงการปลูกตน้ไมถ้าวร
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โครงการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้พนัธุกรรม
พืช     (กศว.97.3.2-1-07  โครงการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้พนัธุกรรมพืช) โครงการสนองพระราชด าริ ฯ ชมรมนกัชี
วทิยา อพ.สธ. (กศว.97.3.2-1-08 โครงการสนองพระราชด าริ ฯ ชมรมนกัชีวทิยา อพ.สธ.)  เป็นตน้ 

ACT  มีการน าผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงโครงการ โดยเขา้ที่ประชุมคณะท างานโครงการ 
อพ.สธ.เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขใหดี้ข้ึน (กศว.97.3.2-1-09 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการอพ.สธ.- มทร.พระนคร) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

      โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินงานตามแผนปฎิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ไดก้ารด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 25  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (กศว.97.3.2 -2-01 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ)   
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

 โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีโครงการท่ีมีประโยชน์  ไดรั้บคุณค่าต่อคน
ในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม  จ านวน  2  โครงการ ดงัน้ี 
 1.  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ฯ  ไดด้ าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจยัของบุคลากรในมหาวิทยาลยัสู่ชุมชนและสถานประกอบการ  ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอด ไปพฒันาทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่ ผลิตเป็นสินคา้และจดัจ าหน่าย  ท าให้คนในชุมชนเกิดอาชีพใหม่    
และยงัพฒันาอาชีพเดิมใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน อาทิเช่น กลุ่มชุมชนบา้นสวนเบเกอร์ร่ี  จ.สมุทรสงคราม ไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บ 
เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑข์นมอบจากแป้งกลว้ย ไปท าผลิตภณัฑแ์ละจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่  คุกก้ีกลว้ยกรอบ  ขนมปังแป้งกลว้ย  
และโดนทัแป้งกลว้ย  โดยลูกคา้ใหค้วามสนใจซ้ือสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึน  (กศว.97.3.2-3-01  รายงานโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากผลงานวจิยัเพื่อใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ฯ)  

2.  โครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) ภายใตโ้ครงการ
บูรณาการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดด้ าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจดั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกอบอาหารพ้ืนบา้นท่ีเกิดประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ  รวมทั้งจดัท าต าหรับมาตรฐานอาหาร
พ้ืนบ้านของชุมชนบา้นห้วยทรายใต ้ จังหวดัเพชรบุรี  ท าให้คนท่ีเขา้รับการอบรมดูแลสุขภาพของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีดีข้ึน  อาทิเช่น  ครอบครัวนางจรรยา  สวา่งจิต  ไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปท าอาหารและจดัจ าหน่าย  เป็นการสร้าง
รายไดเ้พ่ิมในครอบครัว  ไดแ้ก่  แกงส้มหน่อไมด้องปูมา้  แกงมะรุม  ตม้กะทิสายบัวปลาทู  แกงเทโพหมูสามชั้น  ตม้ส้ม
ปลากระบอก     เป็นตน้ (กศว.97.3.2-3-02 รายงานโครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติ          ปีท่ี 2 ฯ)  
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4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 
 โดย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสงัคม  ซ่ึงจากโครงการในขอ้ท่ี 3 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ฯ  และโครงการพฒันา
อาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) ภายใตโ้ครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชนดังกล่าว และส่งผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  คือ จากการท่ีคนในครอบครัวมีอาชีพท่ีมัน่คง ท าให้ไดอ้ยู่พร้อมหน้ากนั ทั้งหัวหน้า
ครอบครัวและสมาชิก จึงเกิดความอบอุ่นในครอบครัว  และเกิดความรักในถ่ินฐานของตนเอง  สร้างสรรค์ถ่ินฐานให้น่าอยู่  เห็น
ความส าคญัของถ่ินฐานของตนเอง  ภาคภูมิในถ่ินก าเนิด  ก่อใหเ้กิดชุมชนและสงัคมท่ีเขม้แขง็  ท าใหห้ยดุหยั้งการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาก
ชุมชนเขา้สู่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ                ท่ีก่อให้เกิดความแออดั  (กศว.97.3.2-4-01 รายงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวจิยัเพื่อใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ฯ)         (กศว.97.3.2-4-02 รายงานโครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ปีท่ี 2 ฯ)  

โครงการปลูปตน้ไมถ้าวรเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยไดด้ าเนินการ
ปลูกตน้ยางนา  ตน้ตะแบก และตน้ประดู่  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในพ้ืนท่ีแปลง 905  หน่วยทหารพฒันา   
อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี  ซ่ึงการด าเนินการน้ีส่งผลกระทบให้ป่าไมมี้ความอุดมสมบูรณ์จะช่วยลดภาวะโลกร้อน        
เป็นแหล่งของตน้น ้ าล าธาร เป็นแหล่งท่ีก าบงัลมพาย ุ เป็นแหล่งบรรเทาปัญหาน ้ าท่วมพ้ืนท่ีตอนล่างของป่า เป็นแหล่งรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ในจงัหวดักาญจนบุรี  (กศว.97.3.2-4-03 รายงานโครงการปลูปตน้ไมถ้าวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ) 
 5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 โดย.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
 2 3 3 5 5 4 5 
 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.97.3.2-1-01 เล่มแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 
กศว.97.3.2-1-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานโครงการ อพ.สธ. – มทร.พระนคร 
กศว.97.3.2-1-03 แผนแม่บทอพ.สธ. – มทร.พระนคร ระยะ 5 ปีท่ี 5 
กศว.97.3.2-1-04   รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. – พระนคร 
กศว.97.3.2-1-05   โครงการปลูกตน้ไมถ้าวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
กศว.97.3.2-1-06   โครงการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้พนัธุกรรมพืช 
กศว.97.3.2-1-07 โครงการสนองพระราชด าริ ฯ ชมรมนกัชีวทิยา อพ.สธ. 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กศว.97.3.2-1-08 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ อพ.สธ.- มทร.พระนคร 
กศว.97.3.2-2-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ   

กองศิลปวฒันธรรม 
กศว.97.3.2-3-01   รายงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ฯ 
กศว.97.3.2-3-02 รายงานโครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ ปีท่ี 2  
กศว.97.3.2-4-01   รายงานโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ฯ 
กศว.97.3.2-4-02 รายงานโครงการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นจงัหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ ปีท่ี 2 ฯ 
กศว.97.3.2-4-03 รายงานโครงการปลปูตน้ไมถ้าวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

 

จุดแข็ง 
  1. ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัในเร่ืองชของการ สืยสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ  
  2. มหาวิทยาลยัมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน 9 คณะ และภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช      
     (อพ.สธ.) หน่วยบญัชาการทหารพฒันา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว ท่ีอ านวยความสะดวก 
    ในการจดักิจกรรมให้แก่ มทร.พระนคร 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการจดัโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ ทุกปี 

- คณะกรรมการบริหาร  (CEO) 
-รองอธิการบดีดา้นกิจการนกัศึกษา
ฯ 
- กองศิลปวฒันธรรม 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
  มีการจดัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ อย่าง
ต่อเน่ือง 

 

 
ปีการศึกษา 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 
         (ผู้อ านวยการกองศิลปวฒันธรรม) 
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องค์ประกอบที ่98  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
 

ตัวบ่งช้ีที ่98.1  :   ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศ  
(ภาษาองักฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 55 ตวัช้ีวดั 3) (ก.พ.ร.56 ตวัช้ีวดั 3)   

 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ปัจจยัน าเขา้ 
สูตรการค านวณ : 

 

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบความรู้ ความสามารถดา้น

ภาษาต่างประเทศ 
= 

จ านวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศท่ีก าหนด X 100 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : เชิงปริมาณ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
ผลการด าเนินงาน  
 มีนกัศึกษาเขา้สอบทั้งส้ิน  จ านวน  7,148 คน  และสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้  ความสามารถดา้น
ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 5,362  คน  คิดเป็นร้อยละ  75 
 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2555 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบภาษาตา่งประเทศทั้งหมด - - 7,148 
- จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบภาษาองักฤษ - - 6,752 
- จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้สอบภาษาจีน - - 396 
จ านวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาต่างๆ 

- - 5,362 

- จ านวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษท่ีก าหนด (ไดค้ะแนนในระดบั
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

- - 5,010 

- จ านวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาจีนท่ีก าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

- - 352 

http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=235
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
http://cheqa.rmutp.ac.th/2553/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=251
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
60 - - - - 75 3.75 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.98.1-01 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2556 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. พฒันาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา 

2. พฒันากระบวนการเรียนการสอนวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ     
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จดัท าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้นักศึกษา 

2. โครงการค่ายวิชาการทางภาษา 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม  
การใชต้ าราภาษาองักฤษประกอบการเรียนการสอนวชิาชีพ 

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
- กองวิเทศสมัพนัธ์ 

 
ปีการศึกษา 2557 

แผนพฒันา 
-  จดัท าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใช ้
   ประกอบการสอน 
-  โครงการค่ายวชิาการทางภาษา 

 
ปีการศึกษา 2557 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 
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องค์ประกอบที ่99  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
 

ตัวบ่งช้ีที ่99.1   :   การบริหารจดัการสถานศึกษา  3 ดี (3D) 
                       

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

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

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 

  1.  วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนบัสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิง
อ านวยความสะดวกและบุคคล 
  โดยมีการช้ีแจงไปยงัคณะต่าง ๆ ในสังกดั ตั้งแต่เร่ิมตน้รับนโยบายในปีการศึกษา 2552 ซ่ึงจะมีการจดัท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เป็นประจ าทุกปี (กพศ.99.1-1-01) นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัให้การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง (กพศ.99.1-1-02) ตลอดจนมีการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม 
โดยการแบ่งสายงานในการก ากบัดูแลงานท่ีเก่ียวขอ้ง (กพศ.99.1-1-03) 

  2.  จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด 
  โดย มีการจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพ
ติด ภายในมหาวทิยาลยัตามนโยบาย (กพศ.99.1-2-01  -  กพศ.99.1-2-17) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ดา้นประชาธิปไตย   ไดแ้ก่  

1. การเลือกตั้งนายกองคก์ารนกัศึกษา ของมหาวทิยาลยั   
2. การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา เพ่ือตรวจสอบการท างานของสโมสรและองค์การนักศึกษา ของ

มหาวทิยาลยั 
3. เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ีของนักศึกษาในฐานะการเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข โดยสอดแทรกอยู่ในการจดัการอบรมนักศึกษาใน
โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 10 (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ)  

  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย  
1. จดักิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีและวนัส าคญัชาติ   

- โครงการงานวนัปิยมหาราช 

- กิจกรรม “ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพทุธศาสนา” 
- กิจกรรม “งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธนัวา มหาราช” 
- กิจกรรม “งานเฉลิมพระชนมพ์รรษา มหาราชินี 12 สิงหา มหามงคล” 

2. เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกบัดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัความเป็น
ไทยซ่ึงมีการสอนสอดแทรกอยูใ่นการจดัการอบรมนกัศึกษา  และกิจกรรมต่างๆ  อยูเ่สมอดงัน้ี 

- โครงการวนัไหวค้รู 
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- โครงการอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
- โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นกัศึกษาดีเด่น”  
- โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 9  

(การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 
ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด 

1. จดัการกิจรรมและจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัเร่ืองโรคเอดส์ และ สารเสพติดในสถานศึกษา 
- โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดใน

สถานศึกษา 
- โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด   

2. จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นกีฬาเพ่ือใหน้กัศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 
- งานกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 “มอดินแดงเกมส์” 
- งานกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 “อีสานเกมส์” 
- งานกีฬาพระนครเกมส์ คร้ังท่ี 8 
- งานกีฬาภายนอก 

 

  3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพื่อการพฒันาสถานศึกษา 
3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ  
  โดย มีการน าองคค์วามรู้ของนโยบาย 3 ดี (3D) ร่วมถึงแนวปฏิบติั ไปเผยแพร่ในการอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ได้แก่ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร (กพศ.99.1-3-01)  ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ไดแ้ก่ โครงการสร้างเสริมราชการ ใสสะอาด (กพศ.99.1-3-02) และดา้นการสร้าง
ภูมิคุม้กันภยัยาเสพติด ได้มีการส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุมยาเสพติด และเป็นคณะกรรมการศูนยป์ฎิบัติการพลงัแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดเขตดุสิต เพื่อรับรู้และน าความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั (กพศ.99.1-3-03) 
 

  4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
โดย มีการท าความร่วมมือเป็นเครือข่ายสภานักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (กพศ.99.1-4-01) 

นอกจากน้ียงัมีขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างบุคลากรดา้นงานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษาไดร่้วมลงนามความ
ร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนกัศึกษา 6 สถาบนั เพ่ือพฒันาคุณภาพบณัฑิต (กพศ.99.1-4-02)  

 

  5. ก ากบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหด้ าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
 โดยจัดท าการประเมินโครงการต่าง ๆ หลงัเสร็จส้ินโครงการทุกคร้ัง และจัดท าเป็นเล่มรายงานผลการด าเนิน
โครงการ  ในทุกโครงการ เพ่ือเสนอต่อหวัหนา้และผูบ้งัคบับญัชางานเสมอ (กพศ.99.1-5-01 - กพศ.99.1-5-16) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 3 ขอ้ 3 4 ขอ้ 4 5 ขอ้ 5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.99.1-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  
กพศ.99.1-1-02 เอกสารการจดัสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2556 
กพศ.99.1-1-03 แผนภูมิการแบ่งงานกองพฒันานกัศึกษา 
กพศ.99.1-2-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา 

กพศ.99.1-2-02 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 
10  (การฝึกอบรมภายในประเทศ)  

กพศ.99.1-2-03 ภาพกิจกรรม  โครงการวนัไหวค้รู 
กพศ.99.1-2-04 ภาพกิจกรรม  โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นกัศึกษาดีเด่น”  
กพศ.99.1-2-05 ภาพกิจกรรม  โครงการงานวนัปิยมหาราช 
กพศ.99.1-2-06 ภาพกิจกรรม “ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพทุธศาสนา” 
กพศ.99.1-2-07 ภาพกิจกรรม “งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธนัวา มหาราช” 
กพศ.99.1-2-08 ภาพกิจกรรม “งานเฉลิมพระชนมพ์รรษา มหาราชินี 12 สิงหา มหามงคล” 
กพศ.99.1-2-09 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

กพศ.99.1-2-10 
ภาพกิจกรรม โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 9   
(การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

กพศ.99.1-2-11 ภาพกิจกรรม โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย 

กพศ.99.1-2-12 
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

กพศ.99.1-2-13 ภาพกิจกรรม โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด   
กพศ.99.1-2-14 ภาพกิจกรรม โครงการพฒันาส่งเสริมกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  คร้ังท่ี 8 
กพศ.99.1-2-15 ภาพกิจกรรม  โครงการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 “มอดินแดงเกมส์” 
กพศ.99.1-2-16 ภาพกิจกรรม  โครงการ กีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 “อีสานเกมส์” 
กพศ.99.1-2-17 ภาพกิจกรรม โครงการ กีฬาภายนอก 
กพศ.99.1-3-01 ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองคก์ร 
กพศ.99.1-3-02 ภาพกิจกรรม โครงการสร้างเสริมราชการใสสะอาด 
กพศ.99.1-3-03 ค าสัง่ส านกังานเขตดุสิต ท่ี 222/2556 เร่ือง จดัตั้งศูนยป์ฎิบติัการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดเขตดุสิต  
กพศ.99.1-4-01 ส าเนาเอกสารบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสภานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
กพศ.99.1-4-02 ส าเนาเอกสารความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนกัศึกษา 6 สถาบนั เพ่ือพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

กพศ.99.1.-5-01  

กพศ.99.1.-5-02 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 10 
(การอบรมภายในประเทศ) 

กพศ.99.1.-5-03 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 9 
(การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

กพศ.99.1.-5-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.99.1.-5-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด   
กพศ.99.1.-5-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา 
กพศ.99.1.-5-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวนัปิยมหาราช 
กพศ.99.1.-5-08 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวนัไหวค้รู 
กพศ.99.1.-5-09 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย 
กพศ.99.1.-5-10 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาส่งเสริมกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  คร้ังท่ี 8 
กพศ.99.1.-5-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ“ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพทุธศาสนา” 
กพศ.99.1.-5-12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ“งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธนัวา มหาราช” 
กพศ.99.1.-5-13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ“งานเฉลิมพระชนมพ์รรษา มหาราชินี 12 สิงหา มหามงคล” 
กพศ.99.1.-5-14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 “มอดินแดงเกมส์” 

กพศ.99.1.-5-15 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 “อีสาน
เกมส์” 

กพศ.99.1.-5-16 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กีฬาภายนอก 
 

จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลยัได้ให้ความส าคญั และด าเนินการในเร่ืองการพฒันานักศึกษาในด้านของการส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ท านุบ ารุงและ
รักษา ประเพณี วฒันธรรมไทย สนับสนุนหลกัประชาธิปไตย ตลอดจนการป้องกันการติดสารเสพติดของนักศึกษา  
โดยได้สอดแทรกไวใ้นวิชาสอนท่ีเป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือแมแ้ต่กิจกรรมนอกชั้นเรียน โดยถือเป็นงานใน
ภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบัติอยู่แลว้ตามปกติ   การก าหนดเป็นนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  เป็นเพียงการท าให้เป็น
รูปธรรมชัดข้ึนเท่านั้น  กิจกรรมทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลยัก็สอดคลอ้งกับนโยบายน้ีอยู่แลว้ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมในส่วนของ 3 ดี 

 
 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
- องคก์ารนกัศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา  2557 
งบประมาณ ปี 2557- 2558 

1.  โครงการวนัไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา 2557 - กองพฒันานกัศึกษา 
- องคก์ารนกัศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ :  13  มิถุนายน  2557 
งบประมาณ :  60,000  บาท 

2.  โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคล         
พระนคร “นกัศึกษาดีเด่น”  ประจ าปีการศึกษา 2556 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  1 – 16 มิถุนายน 2557 

งบประมาณ :  25,000  บาท 

3. โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในสถานศึกษา - องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 

งบประมาณ :  - 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
4.  โครงการกีฬาภายนอก - กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  ตุลาคม 2557 – มีนาคม 

2557 

งบประมาณ :  100,000 บาท 

5 . โครงการสืบสานประเพณีและวนัส าคญัชาติ  
 กิจกรรม “ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา 
 สืบสานพระพทุธศาสนา”  

- องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 

งบประมาณ : 14,250 บาท 

6.  โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรค เอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 

งบประมาณ :  110,500 บาท 

7.  โครงการสืบสานประเพณีและวนัส าคญัชาติ   
 กิจกรรม “12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม ์78 
พรรษา มหาราชินี” 

- องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  สิงหาคม 2557 

งบประมาณ :  8,500 บาท 

8.  โครงการพฒันาส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” คร้ัง
ท่ี 10 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  สิงหาคม 2557 

งบประมาณ :  947,000 บาท 

9.  โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรม
ไทย 

- องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  สิงหาคม 2557 

งบประมาณ :  274,000 บาท 

10.  กิจกรรม “วนัปิยะมหาราช” -       องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  23 ตุลาคม 2557 

งบประมาณ :  15,500  บาท 

11.โครงการสืบสารประเพณีและวนัส าคญัของชาติ 
กิจกรรม “5 ธนัวามหามงคล เฉลิมพระชนม ์84 พรรษา
มหาราชา” 

-       องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :   ธนัวาคม 2557 

งบประมาณ :  8,500 บาท 

12. โครงการสมัมนาคณะกรรมการบริหารองคก์าร
นกัศึกษา 

-       องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม 2557 

งบประมาณ :  200,000  บาท 

13. โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั

แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 42 
- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม 2557 

งบประมาณ :  - 
 

14. โครงการอบรมผูน้ านกัศึกษาเพ่ือพฒันาสู่ความ 
เป็นพลเมือง 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2557 

งบประมาณ :  - 
15. โครงการสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 31 “พระนครเกมส์” 
- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กุมภาพนัธ์ 2557 

งบประมาณ :  2,500,000 บาท 

16. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นกัศึกษา  
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 11  (อบรม
ภายในประเทศ) 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มีนาคม  2557 

งบประมาณ :  500,000  บาท 

17. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นกัศึกษา 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มิถุนายน  2557 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผดิชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
“เพชรราชมงคลพระนคร”  รุ่น 10  (ศึกษา
แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

งบประมาณ :  900,000 บาท 

18. กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2557 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  ปลายพฤษภาคม 2557 

งบประมาณ :  (  ประมาณ  600,000 บาท ) 
หมายเหตุ  ข้ึนกบัจ านวนนกัศึกษาใหม ่

แผนพฒันา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีนโยบาย
สนบัสนุนการด าเนินงาน สถานศึกษา 3 ดี ให้มีความ
ย ัง่ยนื  
โดยให้ฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาและฝ่ายส่งเสริม
ศกัยภาพและวินยันกัศึกษา ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของ
คณะในสงักดั  ด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบาย รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
ๆ  

-  คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
-        องคก์ารนกัศึกษา 

ภายในปีการศึกษา 2557 

1.  จดัประชุมเพื่อสรุปงาน ปัญหาอุปสรรคแ์ละ
ขอ้เสนอแนะ ในการท างาน และจดัท าแผนงานในปี
ต่อไป 

- กองพฒันานกัศึกษา 
ภายในปีการศึกษา 2557 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการบริหาร 
        (CEO) 

ภายในปีการศึกษา 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิ สุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 
     (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ฯ) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050 
    (ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา) 

     นายมนตรี      รัตนวจิติร   โทร  0-282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-245      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ตวับ่งช้ีที ่99.2   :   ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลกัษณะ       
ท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น                       
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 1 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 3 ดา้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปีการศึกษา 2556 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

จ านวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

- - 2 

จ านวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการ
ส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

6 8 9 

จ านวนกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการ
สร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 

3 5 6 

 
ผลการด าเนินงาน  
  กองพฒันานกัศึกษามีการด าเนินการจดัโครงการ และกิจกรรมส าหรับนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ดงัน้ี 

1. ประชาธิปไตย (Democracy)  
มีการจดัโครงการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) โดยจดัโครงการ

ต่างๆ เพ่ือใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในสิทธิของตนและมีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
พระประมุข ซ่ึงมีกิจกรรมดงัน้ี  

- การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ของมหาวิทยาลยั กิจกรรมในโครงการ
สมัมนาคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา) 

- เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกับหน้าท่ีของนักศึกษาในฐานะการเป็นพลเมืองในระบอบ
 ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยสอดแทรกอยู่ในการจัดการอบรมนักศึกษา 
 ในโครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 10 

 (การฝึกอบรมภายในประเทศ)  
[กพศ. 99.2-1-01 ถึง กพศ. 99.2-1-02] 

2. ณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)  
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            มีการจดัโครงการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (Democracy) เพ่ือส่งเสริมให้
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี อยูใ่นระเบียบวนิยั  รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง รู้จกัรักตนเอง และเคารพผูอ่ื้น มี
ความเสียสละมีจิตอาสา  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยไดด้ าเนินงานโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมนโยบายดา้นน้ี ไดแ้ก่     

2.1 กิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีและวนัส าคญัชาติ   
- โครงการงานวนัปิยมหาราช 

- กิจกรรม “ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพทุธศาสนา” 
- กิจกรรม “งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธนัวา มหาราช” 
- กิจกรรม “งานเฉลิมพระชนมพ์รรษา มหาราชินี 12 สิงหา มหามงคล” 

2.2 เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกบัดา้นคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัความเป็นไทย
ซ่ึงมีการสอนสอดแทรกอยูใ่นการจดัการอบรมนกัศึกษา  และกิจกรรมต่างๆ  อยูเ่สมอดงัน้ี 

- โครงการวนัไหวค้รู 
- โครงการอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
- โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นกัศึกษาดีเด่น”  
- โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย 
- โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 9  
 (การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

 [กพศ. 99.2-2-01 ถึง  กพศ. 99.2-2-09] 
3. ดา้นยาเสพติด (Drug – Free)   
        มีการจดัโครงการตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) ดา้นยาเสพติด (Drug – Free) โดยจดัโครงการอบรมแกนน า

นกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา และไดด้ าเนินการจดัโครงการกีฬาต่างๆ ให้
นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และก่อใหเ้กิดสุขภาพท่ีดี    

3.1.  จดัการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรคเอดส์ และสารเสพติดในสถานศึกษา 

- โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด 
ในสถานศึกษา 

- โครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด   
3.2  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นกีฬาเพ่ือใหน้กัศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 

- งานกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 “มอดินแดงเกมส์” 
- งานกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 30 “อีสานเกมส์” 
- งานกีฬาพระนครเกมส์ คร้ังท่ี 8 
- งานกีฬาภายนอก 

 [กพศ. 99.2-3-01 ถึง  กพศ. 99.2-3-06] 
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ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ดา้น) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   2 2 3 2 3 3 5 

 

รายการหลักฐาน  

 
 
 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ. 99.2.1-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสมัมนาคณะกรรมการบริหารองคก์ารนกัศึกษาและสภานกัศึกษา 

กพศ. 99.2.1-02 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา  
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 10  (การฝึกอบรมภายในประเทศ)  

กพศ. 99.2.2-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวนัไหวค้รู 

กพศ. 99.2.2-02 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 
 “นกัศึกษาดีเด่น”  

กพศ. 99.2.2-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการงานวนัปิยมหาราช 
กพศ. 99.2.2-04 ภาพกิจกรรม “ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพทุธศาสนา” 
กพศ. 99.2.2-05 ภาพกิจกรรม “งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์รรษา 5 ธนัวา มหาราช” 
กพศ. 99.2.2-06 ภาพกิจกรรม “งานเฉลิมพระชนมพ์รรษา มหาราชินี 12 สิงหา มหามงคล” 
กพศ. 99.2.2-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

กพศ. 99.2.2-08 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา  
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 9  (การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

กพศ. 99.2.2-09 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย 

กพศ. 99.2.3-01 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์และ
สารเสพติดในสถานศึกษา 

กพศ. 99.2.3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการราชมงคลร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด   

กพศ. 99.2.3-03 
รายงานผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาส่งเสริมกีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
คร้ังท่ี 8 

กพศ. 99.2.3-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 “มอดินแดงเกมส์” 

กพศ. 99.2.3-05 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กีฬามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 
30 “อีสานเกมส์” 

กพศ. 99.2.3-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ กีฬาภายนอก 
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จุดแข็ง 
1. กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการทั้งสามดา้น คือ ดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก 

ยาเสพติด มีการประเมินโครงการและรายงานผลทุกโครงการ 
2. กิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรม/โครงการ หลากหลาย เป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะ 

พึงประสงคข์องสงัคม 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ เป็นอยา่งดี 

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สนบัสนุน
โครงการ/กิจกรรมในส่วนของ 3 ดี 
 
 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ และ

ประชาสมัพนัธ์ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
- องคก์ารนกัศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา  2557 
งบประมาณ ปี 2557- 2558 

1.  โครงการวนัไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา 2557 - กองพฒันานกัศึกษา 
- องคก์ารนกัศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ :  13  มิถุนายน  2557 
งบประมาณ :  60,000  บาท 

2.  โครงการยกยอ่งเชิดชูนกัศึกษาคนดีศรีราชมงคล         
พระนคร “นกัศึกษาดีเด่น”  ประจ าปีการศึกษา 2556 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  1 – 16 มิถุนายน 2557 
งบประมาณ :  25,000  บาท 

3. โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในสถานศึกษา - องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 
งบประมาณ :  - 

4.  โครงการกีฬาภายนอก - กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  ตุลาคม 2557 – มีนาคม 
2557 
งบประมาณ :  100,000 บาท 

5 . โครงการสืบสานประเพณีและวนัส าคญัชาติ  
 กิจกรรม “ ราชมงคลพระนคร ถวายเทียนพรรษา 
 สืบสานพระพทุธศาสนา”  

- องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 
งบประมาณ : 14,250 บาท 

6.  โครงการอบรมแกนน านกัศึกษาเพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรค เอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กรกฎาคม 2557 
งบประมาณ :  110,500 บาท 

7.  โครงการสืบสานประเพณีและวนัส าคญัชาติ   
 กิจกรรม “12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม ์78 พรรษา 
มหาราชินี” 

- องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  สิงหาคม 2557 
งบประมาณ :  8,500 บาท 

8.  โครงการพฒันาส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” คร้ังท่ี 10 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  สิงหาคม 2557 
งบประมาณ :  947,000 บาท 

9.  โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวฒันธรรมไทย - องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  สิงหาคม 2557 
งบประมาณ :  274,000 บาท 

10.  กิจกรรม “วนัปิยะมหาราช” -       องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  23 ตุลาคม 2557 
งบประมาณ :  15,500  บาท 

11.โครงการสืบสารประเพณีและวนัส าคญัของชาติ 
กิจกรรม “5 ธนัวามหามงคล เฉลิมพระชนม ์84 พรรษามหา
ราชา” 
 

-       องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :   ธนัวาคม 2557 
งบประมาณ :  8,500 บาท 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพฒันาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557 

แผน/โครงการ/กจิกรรม ผูรั้บผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
12. โครงการสมัมนาคณะกรรมการบริหารองคก์าร
นกัศึกษา 

-       องคก์ารนกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม 2557 
งบประมาณ :  200,000  บาท 

13. โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 42 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม 2557 
งบประมาณ :  - 

14. โครงการอบรมผูน้ านกัศึกษาเพ่ือพฒันาสู่ความ 
เป็นพลเมือง 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มกราคม - กุมภาพนัธ์ 
2557 
งบประมาณ :  - 

15. โครงการสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 31 “พระนครเกมส์” 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  กุมภาพนัธ์ 2557 
งบประมาณ :  2,500,000 บาท 

16. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา  
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นท่ี 11  (อบรมภายในประเทศ) 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มีนาคม  2557 
งบประมาณ :  500,000  บาท 

17. โครงการพฒันาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัศึกษา 
“เพชรราชมงคลพระนคร”  รุ่น 10  (ศึกษาแลกเปล่ียน
วฒันธรรมในต่างประเทศ) 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  มิถุนายน  2557 
งบประมาณ :  900,000 บาท 

18. กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 
2557 

- กองพฒันานกัศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ :  ปลายพฤษภาคม 2557 
งบประมาณ :  (  ประมาณ  600,000 บาท ) 
หมายเหตุ  ข้ึนกบัจ านวนนกัศึกษาใหม ่

แผนพฒันา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีนโยบาย
สนบัสนุนการด าเนินงาน สถานศึกษา 3 ดี ให้มีความ
ย ัง่ยนื โดยให้ฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาและฝ่ายส่งเสริม
ศกัยภาพและวินยันกัศึกษา ร่วมกบัฝ่ายวิชาการของคณะ
ในสงักดั  ด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย 
รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ  

-  คณะกรรมการบริหาร (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
- กองพฒันานกัศึกษา 
-        องคก์ารนกัศึกษา 

ภายในปีการศึกษา 2557 

1.  จดัประชุมเพื่อสรุปงาน ปัญหาอุปสรรคแ์ละ
ขอ้เสนอแนะ ในการท างาน และจดัท าแผนงานในปี
ต่อไป 

- กองพฒันานกัศึกษา 
ภายในปีการศึกษา 2557 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการบริหาร 
        (CEO) 

ภายในปีการศึกษา 2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูม ิสุวรรณเวช โทร  0-2282-9009  ต่อ 6008 

   (รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน : นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009 ต่อ 6050 

   (ผู้อ านวยการกองพฒันานกัศึกษา) 
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องค์ประกอบที ่100  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ตวับ่งช้ีที ่100.1   :   ระบบกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั 
(Hands-on) 

                       

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 1 ขอ้ ด าเนินการ 2 ขอ้ ด าเนินการ 3 ขอ้ ด าเนินการ 4 ขอ้ ด าเนินการ 5 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการดา้นสหกิจศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีระบบในการผลกัดันและมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานดา้นสหกิจศึกษา  โดยไดจ้ดัท าระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีราชมงคลพระนคร   ว่าดว้ยการจ่ายเงินเพ่ือการ
จดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (สสท.100.1-1-01)  จดัท าขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
พ.ศ.2553 (สสท.100.1-1-02)  จดัท าคู่มือการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใชใ้นงานสหกิจศึกษา (สสท.100.1-
1-03) และคู่มือสหกิจศึกษา (สสท.100.1-1-04)  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ.  และยงัไดจ้ดัท าคู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี  ส าหรับสถานประกอบการจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา (สสท.100.1-1-05)  เพื่อสถานประกอบการใช้สิทธิ
ลดหยอ่นภาษี  กรณีรับนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา  และเพ่ือไดผ้ลสะทอ้นกลบัในการจูงใจให้สถานประกอบการอ่ืน
ไดพ้ิจารณารับนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  เขา้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ซ่ึงโดยรวมส่งผลให้การ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยั มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ (สสท.100.1-1-06)  ซ่ึงมีส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงานตลอดจนไดเ้สริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัมาตรฐาน  กระบวนการ  และการบริหารจดัการ
สหกิจศึกษา  รวมถึงทกัษะการนิเทศสหกิจศึกษา  ใหก้บัคณาจารยข์องมหาวทิยาลยั  เพ่ือใหมี้ศกัยภาพในการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาและสามารถท าการนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยไดมี้การจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
สหกิจศึกษา  หลกัสูตรอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  ระหวา่งวนัท่ี       7 - 9  สิงหาคม  2556  ณ โรงแรมโกลเดน้บีช  ชะอ า  จงัหวดั
เพชรบุรี (สสท.100.1-1-07) 

 

 2. มีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนโดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ   
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดส่งอาจารย์เข้าร่วมการพัฒนาอาจารย์ผู ้สอน โดยเพ่ิม

ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ  จ านวน  3  คน  ดงัน้ี 
2.1 นางสาวณฐัชยา  เปียแกว้  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยีการจดัการสินคา้แฟชัน่  คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์  เขา้อบรมพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ  ซ่ึงจดัอบรมโดยมูลนิธิพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย  ระหวา่ง
วนัท่ี  6 - 8 พฤษภาคม  2556  ณ  มูลนิธิพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงท าให้ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บ
ความรู้และเรียนรู้งานจากหน่วยงานภายนอก  โดยผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากรท่ีมีความสามารถอีกทั้งยงัไดป้ฏิบติังานจริง  และเขา้
ร่วมการด าเนินงานจริงในมูลนิธิพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย  ซ่ึงการปฏิบติังานคร้ังน้ี  ถือว่าเป็นการเสริมสร้าง
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ประสบการณ์และไดค้วามรู้ท่ีทนัสมยัข้ึนในดา้นการพฒันาสินคา้ในกลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในปัจจุบนั
และการใชเ้ทคโนโลยโีปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม  อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา
ของสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการสินคา้แฟชัน่  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
เป็นอยา่งมาก (สสท.100.1-2-01) 

2.2 นางสาวฤทยัทิพย ์ สุระเสียง  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เขา้
ฝึกงานในสาขาโภชนาการคลินิกละงานโภชนศาสตร์คลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล  ระหวา่ง
วนัท่ี  27 - 29  พฤษภาคม  2556  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพูนความรู้  และประสบการณ์จริงในโรงพยาบาล  เพ่ือฝึกทกัษะ
ของการให้ค  าปรึกษาทางโภชนาการผูป่้วย  และเพ่ือดูระบบการจัดการ  การให้อาหารทางสายางแก่ผูป่้วยในโรงพยาบาล 
(สสท.100.1-2-02) 

2.3 นางสาวกุลธิดา  สายพรหม  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  คณะ
เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  เขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงานส่ือมวลชนดา้นวิทยแุละโทรทศัน์ “นกัวิชาการพบนกัวิชาชีพ” รุ่นท่ี 2  
ระหว่างวนัท่ี  15- 30 ตุลาคม  2556  ซ่ึงจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย  ร่วมกบัสถาบนัอิศรา  มูลนิธิพฒันา
ส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย (สสท.100.1-2-03)   

 

 3. มีกระบวนการจดัการการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัของ WIL เป็นแนวทางในการพฒันา 
โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ไดน้ าหลกัของ WIL (Work Integraled Learning)      มาใช้

ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันานกัศึกษาใหมี้ศกัยภาพพร้อมเขา้สู่โลกอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  ไดแ้ก่  
3.1 หลกัสูตรสหกิจศึกษา มีแผนการเรียนเพ่ือสร้างประสบการณ์การท างานท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีนกัศึกษา

เรียนในสถานประกอบการจริง  เป็นระยะเวลา  360 ชม. (สสท.100.1-3-01) 
3.2 หลกัสูตรเทียบโอน  มีแผนการเรียนเพ่ือสร้างประสบการณ์การท างานใหก้บันกัศึกษา  โดยให้นกัศึกษา

ไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลา  360 ชม.(สสท.100.1-3-02) 
3.3 หลกัสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ท่ีมีแผนการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  และ

รายวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  โดยให้นกัศึกษาไปฝึกสอนในสถานศึกษาจริง  เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กบั
นกัศึกษาในการสอนนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(สสท.100.1-3-03)    

3.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ร่วมกบับริษทัเซ็นทรัล  รีเทล  คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั  
เพื่อพฒันานักศึกษาให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการ
ธุรกิจคา้ปลีก  ตรงความตอ้งการของสถานประกอบการ  และเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดเ้ติบโตในสาย
อาชีพธุรกิจคา้ปลีก (สสท.100.1-3-04) 

3.5 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา  ร่วมกบับริษทัเซ็นทรัล  รีเทล  
คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (สสท.100.1-3-05) 
 

 4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดด้ าเนินการจดัโครงการ  ในส่วนของสหกิจศึกษา 2  โครงการ  
ไดแ้ก่  โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา  วนัท่ี  30  มกราคม 2557  ณ  หอประชุม D - Hall  คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  และโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  การพฒันาระบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา  วนัท่ี  9  เมษายน  2557  
ณ  โรงแรมตรัง  ถนนวิสุทธิกษตัริย ์ กรุงเทพฯ  ซ่ึงทั้ง 2 โครงการไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานในโครงการดงักล่าว  
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(สสท.100.1-4-01) (สสท.100.1-4-02)  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้รับไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และเพ่ือสรุป  น าเสนอมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 
(สสท.100.1-4-03) 

 

 5. มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บการยกยอ่ง 
 โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินงานจนเป็นท่ียอมรับและยกยอ่ง  3  เร่ือง  
ไดแ้ก่ 

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จดัส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ไปเขา้ร่วมการแข่งขนั
หุ่นยนตก์ูภ้ยัชิงแชมป์โลก 2013  เม่ือวนัท่ี  30  มิถุนายน  2556  ท่ีเมืองไอน์โฮเวน  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ช่ือทีมสเตบิไลซ์  
ไดรั้บรางวลัท่ี 2  ครองต าแหน่งร่วมกบัทีมโอวอีีซี  ซุม้กอ  จากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สสท.100.1-5-01) 

2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ไดรั้บการยอมรับถึงศกัยภาพและความพร้อมในการด าเนินงานสหกิจ
ศึกษาจากเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ซ่ึงไดเ้ห็นชอบและอนุมติัให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครเป็นผูด้  าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  
ระหวา่งวนัท่ี  7 - 9  สิงหาคม 2556  ณ  โรงแรมโกลเดน้บีช  ชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  ให้กบัคณาจารยข์องสถาบนัการศึกษาใน
เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ซ่ึงมีจ านวน  30  สถาบนัการศึกษา  (สสท.100.1-5-02) 

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการยกย่องชมเชยจากบริษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟป้ิง จ ากัด  
เน่ืองจากมหาวทิยาลยัฯ มีศกัยภาพในการจดัการสหกิจศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  ผลิตนกัศึกษาเพ่ือเป็นบณัฑิตท่ีดีมีคุณภาพ  ท าให้
เป็นท่ียอมรับในองคก์ร  โดยมหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัส่งนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา  ณ  บริษทัดงักล่าว  
นักศึกษาได้ปฏิบติังานด้วยความตั้งใจ  ขยนัขนัแข็ง  และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นอย่างดี  ท าให้มี
ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าพอใจ  อีกทั้งบริษทัฯ ยงัช่ืนชมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ท่ีอ านวย
ความสะดวกให้แก่บริษทัทุกรูปแบบ  ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนปฏิบติังานสหกิจศึกษา  การส่งตวันักศึกษา
ให้กับบริษทั  และมีการติดตามผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  โดยการส่งอาจารยไ์ปนิเทศงานสหกิจศึกษา  
ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานสหกิจศึกษา  หลงัจากท่ีนกัศึกษากลบัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาแลว้ (สสท.100.1-5-03) 
 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 1 ขอ้ 1 2 ขอ้ 2 5 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลกัฐาน รายการ 
สสท.100.1-1-01 ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ยการจ่ายเงินเพ่ือการจดัสหกิจศึกษา 

และการฝึกงานวชิาชีพ 
สสท.100.1-1-02 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ พ.ศ.2553 
สสท.100.1-1-03 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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รหัสหลกัฐาน รายการ 
สสท.100.1-1-04 คู่มือสหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
สสท.100.1-1-05 คู่มือการขอรับสิทธิประโยชนท์างภาษี  ส าหรับสถานประกอบการจากการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
สสท.100.1-1-06 ค าสัง่คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ   
สสท.100.1-1-07 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา   

ระหวา่งวนัท่ี  7 - 9  สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรมโกลเดน้บีช  ชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี 
สสท.100.1-2-01 รายงานการพฒันาบุคลากรในสถานประกอบการของ “นางสาวณัฐชยา  เปียแกว้”   

ระหวา่งวนัท่ี  6 - 8 พฤษภาคม  2556  ณ  มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุง่หม่ไทย  
กรุงเทพมหานคร 

สสท.100.1-2-02 หนงัสือการส่งอาจารยเ์ขา้ฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2556 
นางสาวฤทยัทิพย์  สรุะเสยีง  ระหวา่งวนัท่ี  27 - 29  พฤษภาคม  2556 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล 

สสท.100.1-2-03 เกียรติบตัร “นางสาวกลุธิดา  สายพรหม” โครงการศึกษาดูงานส่ือมวลชนดา้นวทิยแุละโทรทศัน์ 
“นกัวชิาการพบนกัวชิาชีพ” รุ่นท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี  15- 30 ตุลาคม  2556 

สสท.100.1-3-01 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ  

สสท.100.1-3-02 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยเีส้ือผา้  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
สสท.100.1-3-03 หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สสท.100.1-3-04 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการตลาด  ร่วมกบั  บริษทั เซ็นทรัล  รีเทล  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
สสท.100.1-3-05 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการบ ารุงรักษา  ร่วมกบั  บริษทั เซ็นทรัล  รีเทล 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
สสท.100.1-4-01 รายงานผลการประเมินโครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา   

วนัท่ี  30  มกราคม 2557  ณ  หอประชุม D - Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สสท.100.1-4-02 รายงานผลโครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  การพฒันาระบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา   

วนัท่ี  9  เมษายน  2557  ณ  โรงแรมตรัง  ถนนวสุิทธิกษตัริย ์ กรุงเทพฯ 
สสท.100.1-4-03 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2556 
สสท.100.1-5-01 ข่าวประชาสมัพนัธ์การแข่งขนัหุ่นยนตโ์ลกรอบชิงชนะเลิศ 
สสท.100.1-5-02 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสหกิจศึกษา  หลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา   

ระหวา่งวนัท่ี  7 - 9  สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรมโกลเดน้บีช  ชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี     
สสท.100.1-5-03 หนงัสือขอขอบคุณและยกยอ่งชมเชยนกัศึกษา  และงานสหกิจศึกษา 

 

จุดแข็ง 
1. มีหลกัสูตรท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ  ไดแ้ก่  หลกัสูตรการ

จดัการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา  และฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 

 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/evidence/file_attach/2556-0/2556-0-100.1-3gqz.pdf
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพฒันาการเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือในการพฒันาอาจารย์

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มากข้ึนและต่อเน่ือง  เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 
 
 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
1. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพ่ิม
ประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง 

- คณะกรรมการบริหาร   
(CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการฯ 
-  ส านกัส่งเสริม
วชิาการฯ 

 
2557 

แผนพฒันา 
1.  พฒันาอาจารยผ์ูส้อน  โดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
2557 

 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-255      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ตวับ่งช้ีท่ี 100.2   :  กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education - 
Training)                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 1 ขอ้ ด าเนินการ 2 ขอ้ ด าเนินการ 3 ขอ้ ด าเนินการ 4 ขอ้ ด าเนินการ 5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
  1.  กระบวนการเรียนการสอนใหค้วามส าคญักบั Technology Based และฝึกทกัษะในการท างาน 

                 โดย   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้ความส าคญักบั 
Technology Based และฝึกทกัษะในการท างาน โดยส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในระบบ LMS ของส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (สสท.100.2-1-01) มีรายวชิาท่ีเปิดสอน e-Learning (สสท.100.2-1-02) จดัท าสถิติรายวิชาท่ีมีใช้
งานมากท่ีสุดทุกเดือน (สสท.100.2-1-01) และมีส่ือวีดีโอท่ีใชใ้นการเรียนการสอน (สสท.100.2 -1-01) 
 

           2. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวชิาชีพ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                 โดย  มีการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ตามสาขา
วิชาชีพ อาทิ รายวิชาโครงงาน / การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สสท.100.2-2-01) จัดหาสถานประกอบการให้นักศึกษา
เขา้ฝึกประสบการณ์ (สสท.100.2-2-02)ผลงานของนักศึกษา (สสท.100.2-2-03)    
 

         3. นกัศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น Technology Based กบัชุมชน สงัคมภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารย์
ผูส้อน 

  โดย มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น Technology Based กบั
ชุมชน สงัคมภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารยผ์ูส้อน (สสท.100.2-3-01) และภาพผลงานของนักศึกษา  (สสท.100.2-3-
02)                      

 

         4. นกัศึกษาใชห้ลกั Technology Based ในงานวจิยั โครงงาน กรณีศึกษา 
                  โดย  มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาใชห้ลกั  Technology Based โนงานวิจัยโครงงาน กรณีศึกษา 
(สสท.100.2-4-01)  
 

          5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองท าใหน้กัศึกษามีการ
พฒันาการเรียนรู้ทกัษะวชิาชีพ 
              โดย ทุกคณะมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมการด าเนินงานโดยนกัศึกษา ผ่านการประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนระบบการประเมินออนไลน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สสท.100.2 – 5 – 01) และมีการน า
ขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงดา้นต่างๆ มาจดัท ารายงานผลการสอนมคอ.5 หรือ มคอ.6 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพผลการ
จดัการศึกษา(สสท.100.2 – 5 – 02) มีการรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา (สสท.100.2 – 5 – 03) มีการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีได้รับการคดัเลือกภายในคณะมาจดัในโครงการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาสหกิจ 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 (สสท.100.2 – 5 – 04) ผลงานของนกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีใชท้กัษะเทคโนโลย ี(สสท.100.2 –5– 0) 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-256      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 1 ขอ้ 1 3 ขอ้ 3 5 ขอ้ 5 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.100.2-1-01 ระบบการเรียนการสอนออนไลนข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(http://lms.rmutp.ac.th/lms24/) 
สสท.100.2-1-02 สรุปจ านวนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์แบบ e-Learning ท่ีน าไปใชเ้พื่อการเรียนการสอน 
สสท.100.2-1-01 วดีีโอส่ือสารสอน (http://lms.rmutp.ac.th/lms24/) 
สสท.100.2-2-01 สรุปรายวชิาโครงงาน / ฝึกประสบการณ์ ในสาขาวชิาชีพ 
สสท.100.2-2-02 สถิติจ านวนนกัศึกษาและสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2554 - 2556 
สสท.100.2-2-03 ผลงานนกัศึกษา 
สสท.100.2-3-01 รายวิชา / กิจกรรม / โครงการ ท่ีมีการเรียนการสอนเขา้กบัชุมชน 
สสท.100.2-3-01 ภาพผลงานของนักศึกษา 
สสท.100.2-4-01 สรุปรายวชิาท่ีเนน้กระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยที างานงานวิจยั โครงงาน 
สสท.100.2-5-01 ระบบการประเมินออนไลนข์องส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สสท.100.2-5-02 สรุปการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและจดัท ารายงาน มคอ.5 หรือ มคอ.6 
สสท.100.2-5-03 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 
สสท.100.2-5-04 รายงานผลการประเมินโครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา 
สสท.100.2-5-05 สรุปจ านวนผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

จุดแข็ง 
-  มีรายวิชาท่ีเอ้ือต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
- โครงการพฒันาอาจารย ์ โดยใช ้Social Media ในการ
จดัการเรียนการสอนและศึกษาดูงานดา้นการ น าส่ือ
สงัคมออนไลน์มาจดัการเรียนการสอน                                     

- คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
-  ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

 
ปีงบประมาณ 2558 

แผนพฒันา 
 

 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-282-9009  ต่อ  6300 

http://lms.rmutp.ac.th/lms24/
http://lms.rmutp.ac.th/lms24/
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ตัวบ่งช้ีที ่100.3   :   มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหก้บันกัศึกษา 
                       
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 1 ขอ้ ด าเนินการ 2 ขอ้ ด าเนินการ 3 ขอ้ ด าเนินการ 4 ขอ้ ด าเนินการ 5 ขอ้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการด าเนินงาน ) 
          1. มีระบบและกลไกในการพฒันาแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีการน าสู่การปฏิบติัและมี
ผลลพัธ์ชดัเจน   

มหาวิทยาลยัมีแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ (สสท.100.3-1-01) และคู่มือ 
สหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกัน และสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และความส าเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา (สสท.100.3-1-02) 
 

         2. มีแผนพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพ 
มหาวิทยาลยัจัดท าแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจ าปี 2556 (สสท.100.3-2-01) มีโครงการกิจกรรมท่ี

รองรับการพฒันาความเชี่ยวชาญด ้านวิชาชีพของนักศึกษา เช่น โครงการพฒันาน ักศึกษาสู่สังคมอาเซียนด ้าน
ภาษาต่างประเทศ”  (สสท.100.3-2-02) จ ัดท าคู่มือการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม และคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (สสท.100.3-2-03) 

  

             3. มีการจดัสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญดา้นวิชาชีพตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
มหาวิทยาลยัมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือติดตั้ง 

ปรับปรุงห้องเรียน ครุภณัฑ์ และวสัดุอุปกรณ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิชาชีพ (สสท.100.3-3-01) 
 

              4. มีการจดักิจกรรมสนบัสนุนการพฒันาความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม    
มหาวิทยาลยัมีการประชาสัมพนัธ์และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสหกิจ

ศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา (สสท.100.3-4-01)ส่งอาจารยเ์ขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา จ านวน 9 คน ณ จังหวดัเชียงใหม่ (สสท.100.3-4-02)  โครงการค่ายอาสาพฒันา (สสท.100.3-4-03) 
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกันยาเสพติด (สสท.100.3-4-04) 

 

               5. มีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอยา่งเป็นระบบและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลยัสรุปผลการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือประเมินผล พฒันาและสร้างแนวทาง

ป้องกันปัญหาและอุปสรรค ในการจัดท าแผนพฒันาปรับปรุงต่อไป (สสท.100.3-5-01)  
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556                3-258      
 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
ค่า

เป้าหมาย 
(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.56-30 กย.56) 

8 เดือน 
(1 มิย. 56-31 มค.57) 

12 เดือน 
(1 มิย. 56-31 พค. 57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 

ต ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   
3 1 ขอ้ 1 3 ขอ้ 3 5 ขอ้ 5 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สสท.100.3-1-01 แนวทางการส่งเสริมนกัศึกษาเขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
สสท.100.3-1-02 คู่มือสหกิจศึกษา 
สสท.100.3-2-01 แผนการปฏิบติังานสหกิจศึกษาประจ าปี 2556 
สสท.100.3-2-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “2 วนัสร้างอาชีพ” 
สสท.100.3-2-03 คู่มือการฝึกงานทางวชิาชีพวศิวกรรม 

คู่มือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
สสท.100.3-3-01 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงาบประมาณ พ.ศ.2556 
สสท.100.3-4-01 โครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา 
สสท.100.3-4-02 ส่งอาจารยเ์ขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรคณาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษา  
สสท.100.3-4-03 โครงการค่ายอาสาพฒันา 
สสท.100.3-4-04 โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะและป้องกนัยาเสพติด 
สสท.100.3-5-01 รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

จุดแข็ง 
1. มีแผนและโครงการสนับสนุนผลงานนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สนับสนุนงบประมาณและการพฒันาแนวทางการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพทุกหลกัสูตร 
 2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสหกิจศึกษาให้กบับุคคล
ภายในและสถานประกอบการซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 
……………………………… 

- คณะกรรมการบริหาร 
(CEO) 
- รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
-  ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 

 
……………………………… 

แผนพฒันา 
……………………………… 

 
……………………………… 

ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001 
     (รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์) 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นายมนตรี รัตนวจิติร  โทร  0-282-9009  ต่อ  6300 
     (ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน)
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบ/ ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์การประเมินของ สกอ.  สมศ. รอบสาม  และ ก.พ.ร. 

 
 
 

- ส่วนท่ี 4-1  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ ์ สกอ. + สมศ.รอบสาม  
                   (ตาราง ส.1 – ส.5) 

- ส่วนท่ี 4-2  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ ์ สมศ. รอบสาม (19 ตวับ่งช้ี) 
- ส่วนท่ี 4-3  สรุปผลการประเมินตามเกณฑ ์ ก.พ.ร. (8 ตวัช้ีวดั) 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
 

 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2556 
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ส่วนที่ 4 -1  สรุปผลการประเมนิตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ.รอบสาม 
 

ตารางที ่4 - 1 (ส. 1)  ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

ตารางที ่4-2 (ส.2 และ ส.2+) แสดงจ ำนวนและผลกำรประเมินตนเองตำมองคป์ระกอบ                                    
คุณภำพ 

 

ตารางที ่4 – 3 (ส.3 และ ส3+) แสดงจ ำนวนและผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ 

 

ตารางที ่4 – 4 (ส.4 และ ส4+) แสดงจ ำนวนและผลกำรประเมินตนเองตำมมุมมอง 
ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

 
ตารางที ่4 – 5 (ส.5 และ ส5+) แสดงจ ำนวนและผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน

สถำบนัอุดมศึกษำ 
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ตารางที ่4 - 1 (ส. 1+)  ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. + 
สมศ.รอบสาม  ประจ าปีการศึกษา 2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ตารางที ่4 - 1 (ส. 1+)  ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. + 
สมศ.รอบสาม  ประจ าปีการศึกษา 2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ต่อ) 
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ตารางที ่4 - 1 (ส. 1+)  ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. + 
สมศ.รอบสาม  ประจ าปีการศึกษา 2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ต่อ) 
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ตารางที ่4 - 1 (ส. 1+)  ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. + 
สมศ.รอบสาม  ประจ าปีการศึกษา 2556  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ต่อ) 
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ตารางที ่4-2 ตารางสรุปผล (ส.2 และ ส.2+)  แสดงจ านวนตวับ่งช้ีตามมาตรฐาน สกอ. + สมศ. จ าแนกตามประเภทของตวับ่งช้ี 

คะแนนอิงเกณฑ ์5 
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ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ตารางที่ 4 – 3  อธิบายตารางสรุปผล (ส.3 และ ส3+) สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน สกอ. + สมศ. แต่ละตวับ่งช้ีใชค้ะแนนอิงเกณฑเ์ตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ตารางที ่4 – 4  อธิบายตารางสรุปผล (ส.4 และ ส4+) สรุปคะแนนแต่ละมุมมองดา้นบริหารจดัการท่ีส าคญัและตวับ่งช้ีในมุมมอง
เหล่านั้นตามมาตรฐาน สกอ. + สมศ. แต่ละตวับ่งช้ีใชค้ะแนนอิงเกณฑ ์5 
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ตารางที ่4 – 5  อธิบายตารางสรุปผล (ส.5) แสดงจ านวนตวับ่งช้ีตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน สกอ. 
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ส่วนที่ 4 -2  สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งช้ี  ตามเกณฑ์  
สมศ. รอบสาม (19 ตัวบ่งช้ี) ปีการศึกษา 2556 
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สรุปผลการด าเนินงานรายตวับ่งช้ี ตามเกณฑ ์สมศ. รอบสาม  ปีการศึกษา 2556 
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ส่วนที่ 4 -3  สรุปผลการด าเนินงานรายตัวบ่งช้ี  ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (8 ตัวช้ีวดั) 
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รายงานผลการประเมินผลตนเองของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Sar Card)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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สรุปผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ปีการศึกษา  2556  โดยรวม 

(ตามเกณฑ์มาตรฐาน มทร.พระนคร 13 องค์ประกอบ และ สกอ. 9 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 
ในรอบปีการศึกษา  2555  ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง  13  องค์ประกอบตาม

มาตรฐานของมทร.พระนคร (13 องคป์ระกอบ) / สกอ. (9 องคป์ระกอบ) มีดงัต่อไปน้ี 
 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา  ปณธิาน  วตัถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ไดร่้วมกนัจดัท าวิสัยทศัน์ และก าหนดภารกิจ เป้าหมายแผนกล

ยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัฯและของกระทรวง ผลการประเมินตนเองดา้นกระบวนการมี
ค่าเฉล่ีย 5.00 คะแนน อยูใ่นระดบัดีมาก  ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี 1 เท่ากบั 5.00 มีการด าเนินงานระดบั
ดีมาก 

จุดแข็ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะที่เป็นประโยชน์กบัมหาวิทยาลยัฯ และมี
ความตระหนักในการน าผลการประเมินคุณภาพมาประกอบการพิจารณา และให้ขอ้เสนอแนะ/นโยบาย
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั  ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัรับได้เดินหน้าสู่การพฒันาเชิงรุก  
เพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์สอดคล้องกบัยุทธปฏิวติัด้านดิจิตอลและขบัเคล่ือนเพื่อยกระดบัการพฒันาสู่
ประเทศพฒันาในระดบัที่สูง ข้ึน พร้อมจะท าให้ประเทศสามารถแข่งขนัในประชาคมอาเซี่ยนและ
ประชาคมโลก 

 
องค์ประกอบที ่ 2  การผลติบัณฑิต 

ด้านการบริหารหลกัสูตร  
มหาวิทยาลยัมีการจดัท าแผนการปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ มีการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรโดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั จ  านวน 44 หลกัสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ ควบคุมก ากับหลักสูตร
ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตร  โดยรายงานขอ้มูลการด าเนินงานหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรีประจ าภาคการศึกษา มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์
หลกัสูตร 

ด้านบุคลากร  
มหาวิทยาลยัส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารยเ์สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญ

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูใ้ห้ความรู้ในแตละสาขาวิชาเป็นการเฉพาะสาขาวิชา และในส่วนของสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัได้ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร และได้เชิญผูท้รงคุณวุฒิในต าแหน่งต่างๆมา
ให้ความรู้ในการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน 
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ด้านสภาพแวดล้อมทีส่นับสนุนกระบวนการเรียนรู้  
มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ Wifi ใชใ้นอตัรา 0.771 FTES

ต่อเคร่ือง มีนกัศึกษาปีการศึกษา 2556 เทอม 2 ตามค่า FTES เท่ากบั 11,752.10 มีห้องปฎิบติัการ ห้องเรียน 
อุปกรณ์การศึกษาอยา่งเหมาะสม มีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 ของพื้นท่ีของมหาวิทยาลยั มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการบนอินเตอร์เน็ตแบบ
เรียลไทม์ จ  าแนกตามคณะแต่ละคณะมีคะแนน ไม่ต ่ากว่า 3.51 ในทุกด้านทุกคณะ  นอกจากนั้นยงัจดัให้มี
บริการห้องสมุดและศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประจ าอยู่ 4 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยเ์ทเวศร์ ศูนยโ์ชติเวช ศูนยพ์ณิชย
การพระนคร และศูนยพ์ระนครเหนือ 

ด้านระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยั มุ่งจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

การเรียนรู้จากการปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียน  ส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานวชิาชีพต่างๆเขา้
มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอนมี
การท าวจิยัชั้นเรียน  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการเรียนการสอน  เพื่อน ามาพฒันาหรือ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2556 มีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 2,913  คน  และมีบณัฑิตท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี จ  านวน 1,796 คน   คิดเป็น ร้อยละ 90.07  ผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้ง
งานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.28  คิดเป็นร้อยละ 85.60   และมีอาจารยป์ระจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ ทั้งส้ิน  167 คน จากอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 603 คน  (ลาศึกษาต่อ 40 คน) ปฎิบติังานจริง 
563 คน จ านวนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุบริญญาเอกเท่ากบั 83 คน  

ผลการประเมินตนเอง ดา้นปัจจยัน าเขา้มีค่าเฉล่ีย  3.24  ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  4.50  และดา้น
ผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  4.16  ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  2  เท่ากบั  4.05  มีการด าเนินงานระดบัดี 

จุดแข็ง 

1 มีการจดัอบรม/สัมมนา/การใหค้วามรู้บุคลากรดา้นการพฒันาและบริหารหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
และมีการจดัท าคู่มือ และแผนผงัการปฏิบติังานดา้นหลกัสูตรท่ีชดัเจน 

2 มีขอ้บงัคบั กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลท่ีชดัเจน 
3 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมในการพฒันาบุคลากรทุกระดบั 
4 มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM ท่ีครอบคลุม 
5 ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญักบัโครงการพฒันานกัศึกษาในทุกๆ ดา้น 
6 มีการติดตามผลการมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
7 ผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการสงเสริม สร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ให้กบันักศึกษา 
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8 มีระบบและกลไกตามแนวทางปฏิบติัการบริหารหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และนกัศึกษามีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในระดบัมากท่ีสุด 

9 มีคณะกรรมการฯ ก ากบัดูแลภาระงานเป็นการเฉพาะ เช่น  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวทิยาลยั  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั  คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

10 มีมาตรการสร้างขวญัก าลงัใจ ดงัน้ี 
-  การจดัสรรเงินรางวลัใหก้บัลูกจา้งชัว่คราว   
-  การใหเ้งินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  ไดแ้ก่ ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์  นิติกร และ

ลูกจา้งชัว่คราว   ชาวต่างประเทศต าแหน่งอาจารย ์
-  เงินเพิ่มพิเศษพนกังานมหาวทิยาลยัวฒิุปริญญาเอก 

11 มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต 

12 บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมทร.พระนคร มีทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ สูงท่ีสุด 

  
จุดที่ควรพัฒนา 

1 สัดส่วนของบุคลากรต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 
2 การน าผลการประเมินด้านการเรียนการสอนไปพฒันาปรับปรุงไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
3 ควรพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
4 สร้างระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีร่วมกิจกรรมการประชุมวชิาการ  หรือ

น าเสนอผลงานทางวชิาการในระดบัชาติและนานาชาติ 
5 เพิ่มจ านวนบุคลากรในการดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อปริมาณงานท่ี

เพิ่มข้ึน 
6 ควรน าผลการส ารวจคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์มาวิเคราะห์ ทดลองปฏิบติั น าไปสู่การ

ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีได้มาตรฐานต่อไป 
7 ควรจดัอบรมการสร้างจิตส านึกใหน้กัศึกษารู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง และการตรงต่อเวลาในการนดัหมาย

ต่าง ๆ พร้อมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง 
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องค์ประกอบที ่ 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการจดัใหน้กัศึกษามีการพฒันาครบทั้ง 4 ดา้น  คือ  ดา้นสติปัญญา  ร่างกาย   

จิตใจ  และสังคม  รวมทั้งระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยมีการใหบ้ริการแนะแนวใหค้ าปรึกษาทางวชิาการและ
วชิาชีพในการพฒันานกัศึกษา มีบริการแนะแนวใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทุกระดบั  นอกจากนั้นมหาวทิยาลยั
ยงัส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้าง
เครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในและภายนอกสถาบนั    

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00 คะแนน อยูใ่นระดบัดีมาก  ค่าเฉล่ียรวมของ
องคป์ระกอบท่ี  3  เท่ากบั  5.00  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

จุดแข็ง   
1 มีระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและการบริการขอ้มูลข่าวสารทั้งนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี

ครอบคลุมทุกดา้น 
2 มหาวทิยาลยัไดมี้การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  8 แห่ง 
3 เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลักาประกวดแนวปฏิบติัท่ีดีในการปฏิบติังาน (Good practice) ในการ

ประกวดระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

การเสริมจุดแข็ง 

  ควรปฏิบติังานเพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ (นกัศึกษา) ในการส่งเสริมดา้นวชิาการและวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 

จุดทีค่วรพฒันา 
1 การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่าดา้นวชิาชีพ ยงัไม่ชดัเจนเป็น

รูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 คณะควรจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่าในดา้นวชิาชีพ  และในส่วน

ของมหาวทิยาลยัควรจดักิจกรรมท่ีเป็นกลาง เพื่อใหศิ้ษยเ์ก่าทุกคณะสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้

องค์ประกอบที่  4  การวจัิย  

มหาวิทยาลยัมีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์แก่อาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัทุก
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน มีการแบ่งงานภายใน
สถาบนัวจิยัและพฒันาเป็นงานพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั มีบุคลากรท่ีรับผดิชอบงานอยา่งชดัเจน มีการท างานวิจยั
หรืองานสร้างสรรคท่ี์เกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชนหรืองานท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชนโดย
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ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดสู่้สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ 

ผลการประเมินตนเอง ดา้นปัจจยัน าเขา้มีค่าเฉล่ีย  3.48  ระดบัดี  ดา้นกระบวนการ  มีค่าเฉล่ีย  5.00 
ระดบัดีมาก และดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  2.59  ระดบัตอ้งปรับปรุง ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  4  
เท่ากบั  3.54  มีการด าเนินงานระดบัดี 
 

จุดแข็ง   
1 มีหน่วยงานกลางท่ีดูแลระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งชดัเจน คือ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  โดยมีภารกิจท่ีสามารถพฒันางานวจิยั และงานสร้างสรรคข์องมหาวทิยาลยั 
และด าเนินการตามภารกิจอยา่งต่อเน่ือง 

2 มีระบบและกลไกการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยซ่ึีงสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3 มีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจ านวนมาก 
4 มีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวจิยัและผลงารสร้างสรรค ์ท่ีมีประโยชน์โดยรวบรวมเป็น

เอกสารท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 การเขียนขอ้เสนอการวิจยัเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรใหอ้าจารยค์วามกระตือรือร้นในการขอรับทุนวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 

 
องค์ประกอบที ่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลยั มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการวิจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  โครงการบริการวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งผลให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม และท าให้ชุมชนมีการพฒันาและ
สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างเขม้แข็ง  และสนบัสนุนส่งเสริมให้บูรณาการโครงการต่าง ๆ เขา้กบัการเรียนการสอน
และการวจิยั  

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  และดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  5.00  
ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  5  เท่ากบั  5.00  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 
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จุดแข็ง    
1 ผูบ้ริหารทุกระดบัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมการบริการวชิาการแก่สังคม 
2 มีหน่วยงานกลางในการบริหารจดัการงานบริการวิชาการ คือ สถาบนัวิจยัและพฒันา ซ่ึงสามารถ

ด าเนินการไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
3 มีสาขาวิชาชีพท่ีตรงกับความต้องการของชุมชนและผูรั้บบริการส่งผลให้สามารถบริการได้

หลากหลาย 
4 คลินิกเทคโนโลยีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบนั 
5 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีนโยบายดา้นการท าวจิยัในการสร้างศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และ

นวตักรรม เพื่อพฒันาสังคมและมุ่งสู่มหาวทิยาลยัท่ีเนน้วจิยั ( Research University ) 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 การบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกบังานวจิยัมีจ  านวนนอ้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรพฒันาในเร่ืองของการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมการวจิยัใหม้ากข้ึน 

 
องค์ประกอบที ่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัฯ มีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการท่ีให้บุคลากร และนกัศึกษามีส่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย   และยงัสนบัสนุนให้บูรณาการเขา้กบัการเรียนการ
สอน  และกิจกรรมนกัศึกษา  เป็นตน้   

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  และดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  5.00  
ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  6  เท่ากบั  5.00  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัตลอดจนนกัศึกษา ใหค้วามส าคญัในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมวา่เป็นพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัและส่งเสริมสนบัสนุนศิลปวฒันธรรม
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยการบูรณาการกบัเอกลษัณ์ของมหาวทิยาลยักบัการเรียนการสอน 
การวจิยั และบริการวชิาการ เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสร้าง
เคร่ือข่ายวฒันธรรม 

2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะท่ีจดัการเรียนการสอนและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศิลปวฒันธรรมโดยตรง และสามารถบูรณาการสร้างคุณค่าต่อสังคม 

3. มีโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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4. มหาวิทยาลยัเทคดนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้จดัการสาธิตเผยแพร่วฒันธรรมไทยทั้งในระดบัภายในประเทศและต่างประเทศ 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. การด าเนินงานกิจกรรมท่ีเน้นการปลูกฝังวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์บางดา้นยงัไม่ไดด้ าเนินการ 
2. เวทีการประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติหรือนานาชาติมีน้อย  

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองเน้นปลูกฝังวฒันธรรมท่ีพึ่งประสงค์ของสังคมในดา้นต่างๆ          

ท่ียงัไม่ได้ด าเนินการ  
2. ส่งเสริมให้มีเวทีประกวดผลงานศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
 

องค์ประกอบที ่ 7  การบริหารและการจัดการ 
มหาวทิยาลยัฯให้ความตระหนกัในการบริหารจดัการและมีการพฒันาระบบการบริหารอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้ให้ความส าคญัในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการตดัสินใจ  

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  และดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  4.64  
ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  7  เท่ากบั  4.88  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

  จุดแข็ง 

1. สภามหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 
ตลอดจนส่งเสริมการบริหารงาน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 

2. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี และคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั/ส านกั โดย
คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั 

3. มีกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของมหาวทิยาลยัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. มหาวทิยาลยัมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการพฒันาระบบราชการท่ีรัฐบาล
ไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางไว ้

5. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ มีนโยบายบริหารจดัการมหาวทิยาลยัไดดี้ เป็นท่ียอมรับจากภายนอกและ
บุคลากรของมหาวทิยาลยั และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้ถึงได ้

จุดทีค่วรพฒันา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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องค์ประกอบที ่ 8  การเงินและงบประมาณ 
มหาวิทยาลยัฯได้เร่งด าเนินการวางแผนในการหาแหล่งงบประมาณภายนอกมาสนับสนุนในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลยัฯ  มีระบบฐานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินได้ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
ระบบงาน ERP  BPM  HRM  เพื่อใชใ้นการบนัทึกบญัชีเกณฑ์คงคา้ง และจดัท ารายงาน งบการเงิน และมีระบบ 
GFMIS ท่ีใชส้ าหรับเงินงบประมาณแผน่ดิน  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลจากระบบบญัชีมาวเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

 

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  อยู่ในระดบัดีมาก  ค่าเฉล่ียรวมของ
องคป์ระกอบท่ี  8  เท่ากบั  5.00  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

จุดแข็ง 

1. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการบริหารจดัการทรัพยากร ระบบงาน ERP BPM , HRM ท่ี
เช่ือมโยงขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การบริหารด้านการเงิน และบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของทุกหน่วยงานในสังกดั 

2. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสนใจในการก ากบัติดตามการด าเนินงานการใชจ่้ายเงิน 
3. มีการจดัท ารายงานขอ้มูลการเงิน การตรวจสอบ ท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
  

    จุดทีค่วรพฒันา 
                  - 
 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
มหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ร่งพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ  มี

การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบสามารถตรวจสอบได ้มีการก าหนดภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ผูบ้ริหารทุกระดบัให้ความส าคญัในการพฒันาระบบและการด าเนินงานด้าน
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบ/ประเมินตนเองและปฏิบติังานตามกรอบนโยบาย
ของมหาวทิยาลยัเป็นอยา่งดี 

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  และดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  4.62
ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  9  เท่ากบั  4.81  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีวสิัยทศัน์ กลา้น า กลา้ตดัสินใจ มีความมุ่งมัน่ และมีทีมงานบริหารทุกระดบัท่ี
ทุ่มเท เสียสละ แบ่งความรับผดิชอบ และร่วมกนัท างานเป็นทีม 

2. บุคลากรทุกคนในมหาวทิยาลยัเห็นความส าคญัและใหค้วามร่วมมือในการจดัท าระบบประกนั
คุณภาพภายใน 
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3. มีระบบและกลไกการให้ความรู้แก่ด้านประกนัคุณภาพแก่นักศึกษาท่ีชัดเจน รวมถึงมีการสร้าง
เครือข่ายพฒันาคุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง    

4. มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง   

จุดทีค่วรพฒันา 
              - 
 

องค์ประกอบที่  97  องค์ประกอบอตัลกัษณ์ (สมศ.) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ก าหนดกลยุทธ์ไว ้9 กลยุทธ์ โดยสอดคลอ้งกบั อตัลกัษณ์ 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน
และบุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัฯ ดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  4.89 ค่าเฉล่ียรวม
ขององคป์ระกอบท่ี  97  เท่ากบั  4.89  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 
 

จุดแข็ง 
1 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบักิจกรรม/การด าเนินงานตามอตัลกัษณ์ของบณัฑิต 
2 มีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์จนไดรั้บการยกยอ่งในระดบัประเทศ 
3 มีนโยบายใหค้วามส าคญักบัการพฒันานกัศึกษาเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ดว้ยตระหนกัถึง

ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาสังคมโดยเฉพาะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1 พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษแก่บุคลากรและนกัศึกษา เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2 มหาวทิยาลยัควรมีโครงการท่ีเป็นความร่วมมือโดยตรงระหวา่งชุมชนกบัมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่  98  องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 
มหาวทิยาลยัมีนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษท่ีก าหนด

รับผลการสอบวชิาภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาทั้ง 9 คณะ  

ผลการประเมินตนเอง ด้านผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  3.75 ค่าเฉล่ียรวมขององค์ประกอบท่ี  98  
เท่ากบั  3.75  มีการด าเนินงานระดบัดี 
 

จุดแข็ง 
1. มีแผนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ (สสท.  และ ศูนยภ์าษา มทร.พ.) 
2. มีรายวขิา ภาษาต่างประเทศท่ีผา่นการเห็นชอบจาก สกอ. ในแต่ละหลกัสูตร 
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3. มีโปรแกรมส าเร็จรูป  Spexex  ส าหรับนกัศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบุคลากร
 ของมหาวทิยาลยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นภาษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีรายวชิาภาษาต่างประเทศท่ีผา่นการเห็นขอบจาก  สกอ.  ในแต่ละหลกัสูตร 
2. คณะท่ีไดเ้กณฑต์ ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด ควรน าผลมาปรับปรุงและพฒันาใหสู้งข้ึน 

 

องค์ประกอบที่  99  สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล 
ผูบ้ริหารให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ภารกิจ 3D นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้

ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม   

ผลการประเมินตนเอง ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  ดา้นผลผลิต/ผลลพัธ์มีค่าเฉล่ีย  5.00  
ค่าเฉล่ียรวมขององคป์ระกอบท่ี  99  เท่ากบั  5.00  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

จุดเด่น 

1. มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญั และด าเนินการในเร่ืองการพฒันานกัศึกษาในดา้นของการส่งเสริมและ
พฒันาคุณลกัษณะพึงประสงคข์องนกัศึกษา ในทุก  ๆดา้น  

2. มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา  3 ดี 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ เป็น

อยา่งดี 

จุดทีค่วรพฒันา 

- 
องค์ประกอบที่  100  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

โดยมีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีท่ีใชเ้ป็นกรอบการด าเนินเพิ่มเติมท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั จ านวน 3 ตวับ่งช้ี คือ  

1) ระบบกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิตนกั
ปฏิบติั (Hands-on)  

2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based 
Learning) 

3) มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับ
นกัศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัฯ ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ีย  5.00  ค่าเฉล่ียรวมของ
องคป์ระกอบท่ี  100  เท่ากบั  5.00  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก 

จุดเด่น 

1. มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามส าคญั และด าเนินการในเร่ืองการพฒันานกัศึกษาในดา้นของการส่งเสริมและ
พฒันาคุณลกัษณะพึงประสงคข์องนกัศึกษา ในทุก  ๆดา้น  

2. มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา  3 ดี 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ เป็น

อยา่งดี 

จุดทีค่วรพฒันา 

- 
 

จุดแข็ง/ จุดทีค่วรพฒันา/ข้อเสนอแนะ (ภาพรวม) 
 จุดแข็ง 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก เป็นผูซ่ึ้งมีคุณูประการกบัมหาวิทยาลยั ท่ีให้
ค  าปรึกษาและช้ีแนะอนัเป็นประโยชน์กบัมหาวิทยาลยั  และสภามหาวิทยาลยัมีความตระหนกัในการ
น าผลประเมินคุณภาพมาประกอบการพิจารณา และให้ขอ้เสนอแนะกบัมหาวิทยาลยัในการจดัท า
แผนพฒันาปรับปรุง   

2. ผูบ้ริหาระดบัสูงเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และมีแผนเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลยัฯ เพื่อรองรับ
ประชาคม AEC นอกจากน้ียงัมีทีมงานบริหารทุกระดบัท่ีทุ่มเท เสียสละ แบ่งความรับผิดชอบ และ
ร่วมกนัท างานเป็นทีม   

3. หลกัสูตรการเรียนการสอนมีจุดเน้นในการผลิตบณัฑิต ผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล 
สอดคลอ้งกบัค าขวญั “คิดอยา่งสร้างสรรค ์ท าอยา่งมืออาชีพ” และมหาวิทยาลยัมี MOU กบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน าไปสู่มหาวทิยาลยัชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 

4. ผูบ้ริหารทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถน าผลของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปรับใชใ้น
การบริหารองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

จุดทีค่วรพฒันาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แมว้า่มหาวทิยาลยัฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมใหค้ณาจารยใ์นการท างานวจิยั และพฒันาตนเอง

ดา้นคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ แต่คณาจารยส่์วนใหญ่ยงัมีภาระงานสอนมากและยงัรับภาระงาน
อ่ืนๆ ดว้ย  
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2. การขอต าแหน่งทางวชิาการและคุณวฒิุปริญญาเอกยงัมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนอาจารย ์จึงควร
เพิ่มการสร้างเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีจะพฒันาศกัยภาพอาจารยเ์พิ่มข้ึนต่อไป 
 

แนวทางปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัฯ ได้ท าการจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เสร็จแล้วได้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหาร (CEO) มหาวทิยาลยัฯ เพื่อใหรั้บทราบผลการประเมินตามตวับ่งช้ีต่างๆ รวมทั้งพิจารณา
ใหข้อ้เสนอแนะ ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในภาพรวมตามเกณฑ ์มทร.พระนคร  
13  องคป์ระกอบ (55 ตวับ่งช้ี) คะแนนเฉล่ียรวม 4.28 ระดบัดี   

ตามเกณฑ ์สกอ. และ สมศ. รอบสาม  ตามองคป์ระกอบท่ี 1-9   คะแนนเฉล่ียรวม 4.42 ระดบัดี 
ตามเกณฑ ์สกอ. และ สมศ. รอบสาม ก.พ.ร.และอตัลกัษณ์  คะแนนเฉล่ียรวม 4.52 ระดบัดีมาก 
ตามเกณฑ์ สกอ.  9  องค์ประกอบ ค่าคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั  4.62  มีการด าเนินงานระดบัดีมาก        

ซ่ึงผลการประเมินในแต่ละองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัดีมาก  8 องคป์ระกอบ ระดบัดี 4 องคป์ระกอบ  และระดบั
พอใช ้1 องคป์ระกอบ 

อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริหาร (CEO) มหาวทิยาลยัฯ  เห็นความส าคญัของระบบประกนัคุณภาพ
และเล็งเห็นวา่ องคป์ระกอบทั้ง 13 องคป์ระกอบ มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งแทจ้ริง   
และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขและน ามาซ่ึงการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป   
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ส่วนที ่ 5 
 

ภาคผนวก 
 

- เป้าหมายคุณภาพ มทร.พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 - 2557 
- ยทุธศาสตร์การพฒันา มทร.พระนคร 
- สรุปผลประเมินการใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานและเกณฑม์หาวิทยาลยัฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
- สรุปผลประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ มหาวิทยาลยัฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
- สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูน้ า ประจ าปีการศึกษา 

2556 (ผลประเมินอธิการบดี) 
- สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบั ความพึงพอใจในการท างานของ

บุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2556 
- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ฯ และผูก้  ากบัดูแลตวับ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ/ติดตาม/ขบัเคล่ือนระบบและกลไกและตรวจรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ์สกอ. สมศ.รอบสาม ก.พ.ร. ประจ าปีการศึกษา 2556                 
ระดบัมหาวิทยาลยั 

- รายช่ืออกัษรยอ่ของหน่วยงาน 
- ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Common data set) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
        ประจ าปีการศึกษา 2556 
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เป้าหมายคุณภาพ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา  2556  และ 2557 
 

 
นโยบาย/ตวับ่งช้ี(KPI)ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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1. ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ 
 

3   

1.1  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) 3 4 ขอ้ 4 ขอ้ 

2. การผลติบณัฑติ 28   
2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ.2.1)  2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

2.2  อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก (สกอ.2.2) 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 

2.3  อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (สกอ.2.3) 2 ร้อยละ30 ร้อยละ30 

2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ.2.4) 2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

2.5  หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ.2.5) 2 4 ขอ้ 4 ขอ้ 

2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน (สกอ.2.6)  2 4 ขอ้ 4 ขอ้ 

2.7  ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต (สกอ.2.7)  2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

2.8  ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ.2.8) 2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 
2.9  บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ปี  (สมศ.1)  2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 

2.10 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        (สมศ.2) 

2 3 คะแนน 3 คะแนน 

2.11 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.3) 2 ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 5 

2.12 การพฒันาคณาจารย ์(สมศ.14) 2 4 คะแนน 4 คะแนน 

2.13  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิต (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 4) 2 ร้อยละ75 ร้อยละ 75 
2.14  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.55 

ตวัช้ีวดั 5) 
2 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

3. กจิกรรมการพฒันานักศึกษา  6   

3.1  ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 3 5 ขอ้ 5 ขอ้ 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.3.2) 
 

3 
4 ขอ้ 4 ขอ้ 

4. การวจิยั 12   
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4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.1) 2 5 ขอ้ 5 ขอ้ 

4.2  ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ.4.2) 2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

4.3  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั (สกอ.4.3) 2 3 คะแนน* 3 คะแนน* 

4.4  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ (สมศ.5)  2 3 คะแนน** 3 คะแนน** 

4.5  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ (สมศ.6)  2 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 

4.6  ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)  2 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

5. การบริการวชิาการแก่สังคม 8   

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม (สกอ.5.1) 2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม(สกอ.5.2) 2 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

5.3  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอนและ/หรือการวจิยั (สมศ.8) 

2 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

5.4  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภายนอก (สมศ.9) 2 3  ขอ้ 3  ขอ้ 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6   
6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 6.1) 2 3   ขอ้ 3   ขอ้ 

6.2  การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.10) 2 3   ขอ้ 3   ขอ้ 

6.3  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 11) 2 3   ขอ้ 3   ขอ้ 
7. การบริหารและการจดัการ  13   
7.1  ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.7.1) 2 4  ขอ้ 4  ขอ้ 
7.2  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2)  2 3  ขอ้ 3  ขอ้ 
7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (สกอ.7.3)  2 3  ขอ้ 3  ขอ้ 
7.4  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4)  2 4  ขอ้ 4  ขอ้ 
7.5  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั (สมศ.12)  2 3 คะแนน 3 คะแนน 
7.6  การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั (สมศ.13) 2 3 คะแนน 3 คะแนน 
7.7  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของสถาบนัอุดมศึกษา 

(ก.พ.ร. 55 ตวัช้ีวดัท่ี 10) 
1 ระดบั  3 ระดบั  3 

8. การเงนิและงบประมาณ 5   

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 1 4   ขอ้ 4   ขอ้ 

8.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 6) 1 ร้อยละ90 ร้อยละ94 

8.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 7) 1 ร้อยละ 72 ร้อยละ 76 

8.4  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 8) 1 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 

8.5  ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 9) 1 ระดบั  3 ระดบั  3 
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9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 6   

9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)  3 4   ขอ้ 4   ขอ้ 

9.2  ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั (สมศ.15)(ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 11) 3 3 คะแนน 3 คะแนน 

97. องค์ประกอบอตัลกัษณ์ (สมศ.) 8   

97.1  ผลการพฒันาตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั (สมศ.16) 3     

97.1.1 ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอตัลกัษณ์ (สมศ.16.1) (1.5) 3 ขอ้ 3 ขอ้ 

97.1.2 ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2) (1.5) 3 คะแนน 3 คะแนน 

97.2 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั(สมศ.17) 3  3  ขอ้  3  ขอ้ 

97.3  ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ (สมศ.18) 2   

97.3.1 การช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้นค่านิยม จิตสาธารณะ ภายในสถาบนั  
(สมศ.18.1) 

(1) 2  ขอ้ 2  ขอ้ 

97.3.2 ผลการช้ีน า ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในดา้น การส่งเสริมและสืบสานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2) 

(1) 2   ขอ้ 2   ขอ้ 

98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 2   

98.1 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑก์ารทดสอบความรู้ ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ และภาษาจีน (ก.พ.ร.55 ตวัช้ีวดั 3) 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

99. สถานศึกษา 3 ด ี(3D) ตามนโยบายรัฐบาล -   

99.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  - 3    ขอ้ 3    ขอ้ 

99.2 ผลท่ีเกิดผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
 ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

- 2  ดา้น 2  ดา้น 

100.  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 3   

100.1 ระบบและกลไกพฒันานกัศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครใหเ้ป็นบณัฑิต
นกัปฏิบติั  

1  3  ขอ้  3  ขอ้ 

100.2 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน  1  3  ขอ้  3  ขอ้ 

100.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเช่ียวชาญวชิาชีพใหก้บันกัศึกษา  1  3 ขอ้  3 ขอ้ 
*หมายเหตุ  - * กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีค่าเป้าหมาย 36,000 บาท/คน    - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                                                                                                                               ค่าเป้าหมาย 15,000 บาท/คน 
               - ** ค่าเป้าหมายระดบัคณะ เป็นร้อยละ 12



 
ส่วนท่ี 5 ภาคผนวก                                                                          5-5 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                  5 

 

 
 
 
  
 

ผังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 

พันธกิจ 
(5 พันธกิจ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(5 ประเด็นฯ) 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

(วันอังคารท่ี  13  สิงหาคม  2556) 
 

ยุทธศาสตรป์ระเทศ 
(Country Strategy) /  

นโยบายรฐับาล 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การลดความเหลื่อมล้ า 
 ( Inclusive Growth) 

(นโยบายที่ 1 และ 4) 

ด้านการเรยีนการสอน 
- มหาวิทยาลัยต้องผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ใหไ้ด้สดัส่วนตามแผน 
คือ 70:30 โดยค่อยๆ ลดการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์ลงและผลติบัณฑติด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในแต่ละป ี

- พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสงัคมและชุมชน 

- พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณคา่ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

- สร้างความเข้มแขง็ทางดา้นวิชาชีพเฉพาะทาง 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทั้ง

ในด้านคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
- พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเชิงรุก 
- เป็นมหาวิทยาลยัที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6 
(CEPEA) 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- ต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ โดยยึด

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐแ์ละนวัตกรรม 
- มหาวิทยาลัยต้องพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา และถือเป็นภารกิจที่ต้องให้
ความส าคัญ 

- มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ และถ่าย ทอด
องค์ความรู้จากการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

1. จัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นวิชาชีพบน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทีม่ี

คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 

2. บริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลัก  

ธรรมาภิบาล 

3. ใหบ้ริการวิชาการแก่
สังคม เพือ่สร้างและ
พัฒนาอาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิง่แวดล้อม 

5. สร้างงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม เพื่อ
ถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ภาค
การผลิตและภาค

บริการ 

1. พัฒนาความ
เข้มแข็งในการจัด

การศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

2. สร้างความเข้มแข็ง
ของการบรหิาร
จัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สู่
ความเปน็เลิศ 

3. สง่เสริมการ
ให้บริการวิชาการจาก
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
และพัฒนาอาชีพ

พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

4. ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างมั่นคง
เพื่อสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิม่มลูค่า

ทางเศรษฐกิจ 
5. พัฒนาความ

เข้มแข็งงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพื่อเพิม่ขีด

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่  1  
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม

ด าเนินการในปีแรก 

นโยบายที่  4 
นโยบายสังคมและ 

คุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การเพิ่มขีด

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อ

หลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง 

(Growth & 
Competitiveness)  

(นโยบายที่ 6) 

นโยบายที่  6 
นโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
(7 เป้าประสงค์) 

1. จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและ

เทคโนโลยีที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับ
อาเซียน/นานาชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมี

ทักษะในการด ารงชีวิต
ที่ดี 

3. มีระบบบริหาร
จัดการที่คล่องตัว 
ยืดหยุ่น และมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบประกัน
คุณภาพสู่ความเป็น
เลิศทางการศึกษา 

5. เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ

วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของ

สังคม 

6. สร้างจิตส านึกและ
สร้างค่านิยมให้เกิด

ความรักในศิลป 
วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
รักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

7. จ านวนผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้าง 

สรรค์ที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพ และน าไป

ต่อยอดได้ 

กลยุทธ์ 
(19 กลยุทธ์)  

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การท างาน 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
เรียนรู้ 

4. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเฉพาะทาง 

5. สร้างบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคม 

6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

8. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ทางการเงิน 

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

10. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 

11. พัฒนาความเข้มแข็งของการให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีเ่กิดจาก
การเรียน การสอน/การวิจัย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

12. พัฒนาความเข้มแข็งของการใหบ้ริการเพื่อหารายได้แก่
มหาวิทยาลัย 

13. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการเพื่อสร้างศักยภาพใน
การใหบ้ริการวิชาการ 

14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชา การระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

15. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

16. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ 

17. พัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ 

18. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

19. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และชุมชน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของงานวิจัย 

มาตรการ 
(40 มาตรการ)  

1. พัฒนาหลักสูตรให้ตรง/สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. พัฒนาหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายทางวิชาการ ต่อยอดการศึกษา บูรณาการกับการท างาน และตรงตามความ 
    ต้องการของผู้เรียนแต่ละสาขาอาชีพ 
3 พัฒนาหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการท างานกับภาคเอกชน 

1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบบัญชี  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียน 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
2. จัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม และตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 
2. พัฒนาระบบติดตามเพ่ือประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ  ความรู ้ ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงานจริง 

1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาผู้บริหารและระบบประเมินผู้บริหาร 
3. น าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. พัฒนา/ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัว และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานข้อมูล  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ภูมทิัศน์  สิง่แวดล้อม  ให้เพียงพอ  มีความปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
7. พัฒนาการยกระดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ 

1. พัฒนากลยุทธ์ทางการเงิน 
2. การจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. การจัดการทรัพย์สินเพ่ือหารายได้ 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2. พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงาน 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู ้
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. ให้บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน/การวิจัย 

1. พัฒนาการให้บริการวิชาการในเชิงธุรกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ 

1. สร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และชุมชน ในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   (การจัดกิจกรรมต่างๆ) 
2. บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย 
3. เผยแพร่ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติและนานาชาติ 

1. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย 

1. ผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ       
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์/สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

1. สร้างเครือข่ายความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการวิจัย 



 
ส่วนท่ี 5 ภาคผนวก                                                                          5-6 
 

 

 

 
 

     

     

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมายาวนาน 
2. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. มหาวิทยาลัยมีแผนและการด าเนินงานรองรับการก้าว เข้าสู่ AEC 
5. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีท าเลทีเ่หมาะสม 
6. มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม 
7. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่

ระดับวิชาชีพข้ันพื้นฐานจนถึงข้ันสงู 
8. มีการสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรมีความรู้ 

และประสบการณ์ 
9. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
10. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
 
 โอกาส (Opportunities) 
1. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. การขยายตัวทางเศรษฐกจิท าให้เกิดความต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 
3. นโยบายของรัฐให้การสนบัสนุนสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากร                    
    ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชนให้การสนับสนุน เช่นกัน 
4. ภาครัฐมีนโยบายสนบัสนุนระบบใหทุ้นกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    เป็นการสร้างโอกาสให้กบัผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนกัศึกษาเพื่อมุ่งสู่วิชาชีพ 
     6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพื่อเพิม่        
        ประสิทธิภาพ ท าให้การท างานคลอ่งตัว         
      7. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารจัดการศึกษาได้ 
         หลากหลาย 
     8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียน (Input) ที่มีผลการเรียนดี 
 
 
 

ภารกิจท่ีต้องด าเนินการ  (Mission) 
    1. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ 
       เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล  

     2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
     3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึด      
         หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
      5. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้าง 
         มูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ  
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สถานท่ีจ ากัด ท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
2. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหาร 
3. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และกระบวนทัศน์ใหม่ในการ

แก้ปัญหา 
4. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้ต้องใช้บุคลากรสายสอนรับภาระ

งาน สนับสนุน ควบคู่กัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง                        

เต็มประสิทธิภาพ 
8. ขาดผู้บริหารมืออาชีพ 
9. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้เตรียม         
     ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
11. การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์ 
12. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 
13. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอื้อในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
14. สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตาม            
    เกณฑ์มาตรฐาน 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. การเปิดการศึกษาเสรีท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่งมาก 

สถานศึกษาอื่นท้ังภาครัฐและเอกชนเปิดสอนและ                       
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กัน อย่างกว้างขวาง 

2. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

3. นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับดีได้รับโอกาสทางเลือกจาก
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงด้ังเดิม 

4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

 

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
3. มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
5. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ของสังคม 
6. สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักใน 

ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

7. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 
และน าไปต่อยอดได้ 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิสั ย ทัศน์    (Vision) 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ” 
(A Leading University for Diverse Careers ) 

ปรัชญา   (Philosophy) 

 สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ  
(RMUTP produces technological specialists  

with their decencies to serve diverse career.)  

ปณิธาน   (Determination) 

มุ่งมั่น เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ   คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 

(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated 
science and technology as well as maintain our competent and virtuous 

persons.) 

 
ค่านิยมหลัก   (Core Value) 

 “คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ” 
(Think creat ive ly Do professionally) 

 

เป้ าหมายสู งสุ ด    (Ultimate  Goal) 

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล  
(RMUTP strives to be a leading university for diverse career which 

is recognized internationally.)  

 

เป้าหมายการด าเนินงาน  (Target) 
1. นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อด้านสังคมศาสตร์ในสัดส่วน U70:30U ในปี 2565 
2. สร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ  15 ของหลักสูตรทั้งหมดภายในปี 2565 
3. น า งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์  / นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรภายในปี 2565 
4. สร้างหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร ภายในปี 2565 
5. ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศทุกคณะภายในปี 2565 
6. มีงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งถ่ายทอด  
    ความรู้และเทคโนโลยีสู่ ชุมชน อย่างน้อย 3 อาชีพ 3 ชุมชน ต่อปี  
7. การอนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม  
    ที่โดดเด่น จ านวน 9 โครงการต่อปี 
8. พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในสัดส่วนปริญญาตรี :โท: เอก เท่ากับ 0:80:20 ภายในปี 2565 
9. ต าแหน่งทางวิชาการสัดส่วน อ :ผศ. :รศ. :ศ เท่ากับ 5:85:9:1 ภายในปี 2565 
10. สัดส่วนนักศึกษา ป.ตรี :ป.โท :ป.เอก เท่ากับ 80:18:2 ภายในปี 2565 
11. มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทุกคณะ  
12. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความเช่ียวชาญ  
      ในวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของสังคม  
13. พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาโดยความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ  
      กับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศทุกคณะ  
14. อาจารย์และนักศึกษามีผลงานที่ ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  
      อย่างน้อย 9 รางวัลต่อปี  
15. สร้างศูนย์องค์ความรู้  / นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวงการวิชาชีพ  
16. สัดส่วนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลย:ี สร้างองค์ความรู้ เท่ากับ 70:30 ภายในปี 2565 
17. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
      หรือสิทธิบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในปี 2565 
18. งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม เผยแพร่หรือถ่ายทอด ในระดับชาติและ/  
      หรือนานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในปี 2565 
19. น า งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและในเชิงพาณิชย์ 
      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงานวิจัยฯทั้งหมดภายในปี 2565 
 
อัตลั กษณ์ของมหาวิ ทยาลั ยฯ   (RMUTP Identity) 
 
บัณฑิตนักปฏิบัติ  ใฝ่รู้  สู้งาน เ ช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  

Hands-on  Keenness  Determination Technological Experti se  Integr i ty  

 

กองนโยบายและแผนงาน   ส านักงานอธิการบด ี

กันยายน 2556 

กองนโยบายและแผนงาน  ส านกังาน

เ อ กลั กษณ์ ขอ งมหา วิทยาลั ยฯ  (RMUTP Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ 

 (University for Diverse Careers) 
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            :  SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                เกณฑ ์สกอ. 

สรุปผลการประเมินการใช้ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประจ าปีการศึกษา 2556 

ค าช้ีแจง   
1. ขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าไปพฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน  ในภาพรวมเท่านั้น 

ดงันั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะท าใหม้หาวทิยาลยัฯสามารถปรับปรุงและพฒันา 

การบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ค าช้ีแจงในการตอบ  
        ตอนที ่1  ใหท้ าเคร่ืองหมาย       ในช่องแสดงสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน 
       ตอนที ่2  ใหท้ าเคร่ืองหมาย       ในช่องระดบัความคิดเห็นให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  
                        ซ่ึงมีความหมายของระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอ้ย           1 = นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1  (168 )   ชาย    1.2  (367)  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1   (     )    ต ่ากวา่ 21 ปี   2.2    (131)    21-30 ปี 
 2.3   (207 )    31- 40  ปี   2.4    (104)     41- 50  ปี 
 2.5   (93)    มากกวา่  50  ปี 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (35)  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   3.2   (257)   ปริญญาตรี 
 3.3   (215)  ปริญญาโท   3.4   (27)    ปริญญาเอก 
 3.5   (  1 )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 
 4.1   ( 1  )   รองอธิการบดี                                 4.2  (  1  )   ผูช่้วยอธิการบดี 
 4.3   (11)   ผอ.ส านกั/สถาบนั/กอง  4.4   (  1 )   รองผูอ้  านวยการ 
 4.5   (2)   คณบดี    4.6   (15)   รองคณบดี                           
 4.7   (10)   ผูช่้วยคณบดี   4.8   (78)   หวัหนา้กลุ่มงาน                      
 4.9   (15)   หวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิา 4.10  (94)   อาจารยผ์ูส้อน    
 4.11 (284)   เจา้หนา้ท่ี   4.12  ( 33  )   อ่ืนๆ ระบุ  ….…. 
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           : SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ  

ตอนที ่2   ระดับประสิทธิผลของการใช้ระบบประกนัคุณภาพภายใน 

ข้อค าถาม 

ประเมิน 
ส านักงานอธิการบดี 

ประเมิน 
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. นโยบายด้านประกันคุณภาพ 

1.1 ครอบคลุม พรบ.การศึกษาแหง่ชาติหมวด 6 
มาตรฐานการประกันคณุภาพ 

4.41 0.76 ด ี 4.46 0.73 ด ี

1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพชัดเจน 4.33 0.80 ด ี 4.37 0.79 ด ี

1.3 ก าหนดเปา้หมายคุณภาพครอบคลุมเกณฑ์
ประเมินทุกระบบ 

4.34 0.80 ด ี 4.39 0.76 ด ี

1.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดมีความเข้าใจตรงกัน 4.21 0.92 ด ี 4.25 0.90 ด ี

2. แนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

2.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.22 0.85 ด ี 4.27 0.83 ด ี

2.2 กระบวนการด าเนินงานมีความ 
ต่อเนื่องเป็นระบบ 

4.21 0.85 ด ี 4.27 0.78 ด ี

2.3 กรอบการด าเนินงานมี PDCA ชัดเจน 4.22 0.82 ด ี 4.25 0.81 ด ี

3. การตรวจติดตามคุณภาพ 

3.1 มีคณะกรรมการตรวจติดตามภายในที่ผ่านการ
อบรมเพียงพอทุกหน่วยงานในสังกัด 

4.25 0.83 ด ี 4.29 0.80 ด ี

3.2 มีแผนการตรวจตดิตามภายในชัดเจนทุกระบบ
การตรวจประเมิน 

4.24 0.81 ด ี 4.25 0.79 ด ี

3.3 มีกระบวนการตรวจตดิตามภายในหน่วยงานตาม
โครงสร้างทุกระดับ 

4.20 0.88 ด ี 4.24 0.83 ด ี

4. การจัดระบบ/กลไกการพัฒนาคุณภาพ 

4.1 มีการจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพครบถ้วน 4.25 0.80 ด ี 4.30 0.76 ด ี
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ข้อค าถาม 

ประเมิน 
ส านักงานอธิการบดี 

ประเมิน 
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

4.2 มีการน าแผนพัฒนาคณุภาพไปด าเนินงาน
ครบถ้วน 

4.19 0.84 ด ี 4.22 0.80 ด ี

4.3 สามารถน าผลมาพัฒนาการบริหารงานได้ทุกพันธ
กิจ 

4.20 0.85 ด ี 4.23 0.83 ด ี
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           : SAR  ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ  

สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ค าช้ีแจง   
1. ขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 
2.   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าไปพฒันาและปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายใน  ในภาพรวมเท่านั้น 

ดงันั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงจะท าใหม้หาวทิยาลยัฯสามารถปรับปรุงและพฒันา 

การบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  ค  าช้ีแจงในการตอบ  
        ตอนที ่1  ใหท้ าเคร่ืองหมาย       ในช่องแสดงสถานภาพผูต้อบแบบประเมิน 
       ตอนที ่2  ใหท้ าเคร่ืองหมาย       ในช่องระดบัความคิดเห็นให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  
                        ซ่ึงมีความหมายของระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
                        5 = มากท่ีสุด         4 = มาก           3 = ปานกลาง         2 = นอ้ย           1 = นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 
 1.1  (168 )   ชาย    1.2  (367)  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1   (     )    ต ่ากวา่ 21 ปี   2.2    (131)    21-30 ปี 
 2.3   (207 )    31- 40  ปี   2.4    (104)     41- 50  ปี 
 2.5   (93)    มากกวา่  50  ปี 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
 3.1   (35)  ต ่ากวา่ปริญญาตรี   3.2   (257)   ปริญญาตรี 
 3.3   (215)  ปริญญาโท   3.4   (27)    ปริญญาเอก 
 3.5   (  1 )   อ่ืนๆ   ระบุ   …………. 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 
 4.1   ( 1  )   รองอธิการบดี                                 4.2  (  1  )   ผูช่้วยอธิการบดี 
 4.3   (11)   ผอ.ส านกั/สถาบนั/กอง  4.4   (  1 )   รองผูอ้  านวยการ 
 4.5   (2)   คณบดี    4.6   (15)   รองคณบดี                           
 4.7   (10)   ผูช่้วยคณบดี   4.8   (78)   หวัหนา้กลุ่มงาน                      
 4.9   (15)   หวัหนา้แผนกวชิา/สาขาวชิา 4.10  (94)   อาจารยผ์ูส้อน    
 4.11 (284)   เจา้หนา้ท่ี   4.12  ( 33  )   อ่ืนๆ ระบุ  ….…. 
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   ตอนที ่2   ระดับประสิทธิผลของแผนพฒันาคุณภาพ  

ข้อค าถาม 

ประเมิน 
ส านักงานอธิการบดี 

ประเมิน 
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. ทัศนคติการใช้แผนพัฒนาคุณภาพ 

1.1 ท าให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีมีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

4.40 0.77 ด ี 4.43 0.75 ด ี

1.2 ท าให้ทุกหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีได้รับ
การยอมรับเชื่อถือจากบุคคลภายนอก 

4.35 0.81 ด ี 4.41 0.76 ด ี

1.3 ส่งผลให้ทุกหน่วยงานในส านกังานอธิการบดี
ได้รับการยอมรับว่ามีคณุภาพ 

4.35 0.83 ด ี 4.39 0.78 ด ี

1.4 ก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสยีเวลาในการท างาน 4.06 1.06 ด ี 4.08 1.05 ด ี

1.5 เป็นการเพิ่มภาระการท างานจากงานเดิม 4.07 1.03 ด ี 4.07 1.01 ด ี

1.6 สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเป็นจ านวนมากใน
การจัดการระบบประกันคณุภาพ 

4.00 1.03 ด ี 4.01 1.03 ด ี

1.7 ส่งผลให้บุคลากรท างานเป็นระบบมากขึ้น 4.24 0.80 ด ี 4.27 0.76 ด ี

1.8 สามารถตรวจสอบหรือวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนในการท างานได ้

4.20 0.81 ด ี 4.25 0.78 ด ี

1.9 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารการศึกษา 4.25 0.79 ด ี 4.29 0.78 ด ี

1.10 การพัฒนาคุณภาพขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
บุคลากร 

 
 

4.38 0.74 ด ี 4.40 0.71 ด ี

2. ประโยชนข์องแผนพัฒนาคุณภาพ 

2.1 ได้ใช้ตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

4.22 0.81 ด ี 4.28 0.79 ด ี

2.2 ท าให้ท่านสามารถตดิตามงานอย่างมีระบบมาก
ยิ่งข้ึน 

4.19 0.80 ด ี 4.25 0.77 ด ี

2.3 ท าให้ท่านมีส่วนร่วมในการบรหิารงานมากยิ่งข้ึน 4.21 0.82 ด ี 4.23 0.79 ด ี
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ข้อค าถาม 

ประเมิน 
ส านักงานอธิการบดี 

ประเมิน 
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

2.4 ช่วยในการปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

4.23 0.77 ด ี 4.27 0.76 ด ี

2.5 ช่วยให้รูปแบบในการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

4.24 0.80 ด ี 4.25 0.78 ด ี

2.6 เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานและ
ทบทวนการท างานได้ทุกขั้นตอน 

4.22 0.79 ด ี 4.25 0.77 ด ี

2.7 ใช้แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประเมินผลงาน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.81 ด ี 4.23 0.82 ด ี

2.8 สามารถพัฒนาการท างานได้งา่ยขึ้น 4.23 0.86 ด ี 4.24 0.86 ด ี
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ผลการประเมินเพื่อส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าโดยรวมของผูบ้ริหารระดบัสูง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

----------------------------------- 
ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบประเมิน 

๑. จ านวนแบบสอบถามโดยรวม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครประเมินภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง 

                ประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดีรวมทั้งหมด  ๑๓ คน                              
                (ร้อยละ ๑๐๐) ดงัน้ี 

รายการ 
จ านวน 
ทีส่่งไป 

จ านวน 
ทีส่่งกลบัมา 

ร้อยละของ 
จ านวนทีส่่งกลบัมา 

อธิการบดี ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ 
รองอธิการบดี (๗ ท่าน) ๑๖๘ ๑๖๘ ๑๐๐ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (๕ ท่าน) ๑๑๗ ๑๑๗ ๑๐๐ 
    

ภาพรวม ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๐๐ 

๒. ความคิดเห็นเกีย่วกบัผู้น าหรือผู้บริหาร 
ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าของอธิการบดี รองอธิการบดี และผูช่้วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘) เม่ือพิจารณาใน
ประเด็นยอ่ยทั้ง ๗ ดา้นพบวา่ ดา้นลกัษณะผูน้ าและภาวะผูน้ า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย ๔.๘๐) ดา้นการ
พฒันาองค์กร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๑) ดา้นการเป็นผูก้  ากบัดูแลท่ีดีภายใตก้รอบจริยธรรมและ
คุณธรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๙) ด้านมนุษยสัมพนัธ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 
๔.๘๒) ดา้นความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๔) ดา้นศิลปะในการ
ครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย ๔.๘๗) และดา้นการจดัระบบ/กลไกการบริหารองคก์ร
อยา่งมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๙) โดยประเด็นยอ่ยในแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

 

ประเด็น 
คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม ๕) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้านลกัษณะผู้น าและภาวะผู้น า ๔.๘๐ มากที่สุด 
๑ แต่งกายเหมาะสมกบัโอกาสต่างๆ ๔.๘๘ มากท่ีสุด 

   ๒ มีคุณธรรมและจริยธรรม ๔.๘๐ มากท่ีสุด 
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ประเด็น 
คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม ๕) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

   ๓ ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบั   
มหาวิทยาลยั 

๔.๘๖ มากท่ีสุด 

   ๔ รอบรู้ มีทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั ๔.๘๑ มากท่ีสุด 
   ๕ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ๔.๗๑ มากท่ีสุด 
   ๖ ตดัสินใจเหมาะสมกบัสถานการณ์ ๔.๗๗ มากท่ีสุด 
   ๗ รับฟังปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน ๔.๗๙ มากท่ีสุด 
ด้านการพฒันาองค์กร ๔.๗๑ มากที่สุด 
๑ คดัเลือกบุคคลเขา้ท างานตามกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ๔.๖๘ มากท่ีสุด 
๒ มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการบริหารจดัการอยา่ง

ชดัเจน 
๔.๗๑ มากท่ีสุด 

๓ สนบัสนุนใหมี้การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จดัการ 

๔.๗๒ มากท่ีสุด 

๔ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ๔.๗๑ มากท่ีสุด 
๕ ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร ๔.๗๗ มากท่ีสุด 
๖ บริหารจดัการ ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ๔.๖๘ มากท่ีสุด 
๗ น านโยบายมหาวิทยาลยัไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
๔.๗๓ มากท่ีสุด 

๘ บริหารงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ๔.๖๗ มากท่ีสุด 
๙ ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตาม

เป้าหมายภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 
๔.๗๒ มากท่ีสุด 

๑๐ น าผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุง และพฒันา
องคก์ร 

๔.๖๖ มากท่ีสุด 

ด้านการเป็นผู้ก ากบัดูแลที่ดภีายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม ๔.๗๙ มากที่สุด 
๑ มีจิตส านึกและมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ๔.๘๙ มากท่ีสุด 
๒ ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าเทียมกนั ๔.๗๔ มากท่ีสุด 
๓ มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได ้ ๔.๘๑ มากท่ีสุด 
๔ เปิดเผยขอ้มูลตรงตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายใตก้ฎระเบียบ 
๔.๗๑ มากท่ีสุด 

๕ มีวิสัยทศัน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร ๔.๗๐ มากท่ีสุด 
๖ ส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณท่ีดี 

 
๔.๘๓ มากท่ีสุด 
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ประเด็น 
คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม ๕) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้านมนุษยสัมพนัธ์ ๔.๘๒ มากที่สุด 
๑ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับ ๔.๘๕ มากท่ีสุด 
๒ ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ๔.๗๖ มากท่ีสุด 
๓ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัปรึกษาหารือได ้ ๔.๘๕ มากท่ีสุด 

ด้านความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ ๔.๗๔ มากที่สุด 
๑ ใชว้ิธีการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ๔.๗๗ มากท่ีสุด 
๒ มีความสามารถในการจูงใจ ๔.๗๒ มากท่ีสุด 

๓ 
สามารถช้ีแจงใหบุ้คลากรเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการ
ปฏิบติังานต่างๆ 

๔.๗๕ มากท่ีสุด 

ด้านศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคบับัญชา ๔.๗๘ มากที่สุด 
๑ เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิต ๔.๘๑ มากท่ีสุด 
๒ เสริมแรงจูงใจใหบุ้คลากรร่วมกนัพฒันางาน ๔.๗๒ มากท่ีสุด 
๓ การพฒันาบุคลากรเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ๔.๗๘ มากท่ีสุด 
๔ รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองคก์ร ๔.๘๓ มากท่ีสุด 

ด้านการจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๗๙ มากที่สุด 
๑ มอบหมายงานไดต้รงกบัความสามารถของบุคลากร ๔.๗๘ มากท่ีสุด 
๒ จดัท าระบบ บริหารจดัการ ท่ีมีประสิทธิภาพ ๔.๗๗ มากท่ีสุด 
๓ น าระบบประกนัคุณภาพมาใชบ้ริหาร ๔.๗๖ มากท่ีสุด 
๔ ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจดัการองคก์ร ๔.๘๒ มากท่ีสุด 

๕ 
น าผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 

๔.๘๒ มากท่ีสุด 

ภาพรวมทั้ง ๗ ด้าน ๔.๗๘ มากที่สุด 
 
หมายเหต ุ ระดบัประเมิน คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  ระดบันอ้ย 
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ระดบัพอใช ้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง  ระดบัมาก 
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 
- 
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1 จาก 18

ครุ

ศาสตร์

อตุสาหกร

รม

เทคโนโลยี

ส ือ่สารมว

ลชน

เทคโนโลยี

คหกรรม
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1 จ ำนวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 10 4 8 11 2 13 4 3 4 59

2 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

3 - -ระดบัปรญิญำตรี 8 3 7 10 2 10 4 3 4 51

4 - -ระดบั ป.บณัฑติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 - -ระดบัปรญิญำโททีม่เีฉพำะแผน ก

6 - -ระดบัปรญิญำโททีม่เีฉพำะแผน ข

7

- -ระดบัปรญิญำโท ทีม่ทัีง้แผน ก และ แผน ข อยูใ่น

เอกสำรหลกัสตูรฉบบัเดยีวกนั 1 1 1 1 0 2 0 0 0 6

8 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

จ ำนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญำโท แผน ก ทีม่ี

นักศกึษำลงทะเบยีนเรยีนในแผน ก

11

จ ำนวนหลกัสตูรระดบัปรญิญำเอก ทีม่นัีกศกึษำ

ลงทะเบยีนเรยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 จ ำนวนศนูยจั์ดกำรศกึษำนอกสถำนทีต่ัง้ทัง้หมด 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

13 จ ำนวนหลกัสตูรทีจั่ดกำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนทีต่ัง้ 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

14 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 - -ระดบัปรญิญำตรี 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

16 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - -ระดบัปรญิญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

จ ำนวนหลกัสตูรทีจั่ดกำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนทีต่ัง้

 และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำทรำบ 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

21 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 - -ระดบัปรญิญำตรี 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6

23 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 - -ระดบัปรญิญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติำมกรอบ TQF 5 4 7 9 2 12 4 3 4 50

28 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน

องคป์ระกอบที ่2
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29 - -ระดบัปรญิญำตรี 5 3 6 8 2 10 4 3 4 45

30 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 - -ระดบัปรญิญำโท 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5

32 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติำมกรอบ TQF

 และมกีำรประเมนิผลตำมตวับง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำนฯ

 ครบถว้น 5 4 7 9 2 12 4 3 4 50

35 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 - -ระดบัปรญิญำตรี 5 3 6 8 2 10 4 3 4 45

37 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 - -ระดบัปรญิญำโท 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5

39 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 จ ำนวนหลกัสตูรวชิำชพีทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 10 4 8 11 2 13 4 3 4 59

42 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

43 - -ระดบัปรญิญำตรี 8 3 7 10 2 10 4 3 4 51

44 - -ระดบั ป.บณัฑติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

45 - -ระดบัปรญิญำโท 1 1 1 1 0 2 0 0 0 6

46 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

จ ำนวนหลกัสตูรวชิำชพีทีเ่ปิดสอนและไดรั้บกำร

รับรองหลกัสตูรจำกองคก์รวชิำชพีทัง้หมด 4 0 0 1 0 6 0 1 0 12

49 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 - -ระดบัปรญิญำตรี 3 0 0 1 0 6 0 1 0 11

51 - -ระดบั ป.บณัฑติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

52 - -ระดบัปรญิญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55

จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีย่ังไมไ่ดรั้บอนุมัตติำมกรอบ

 TQF แตเ่ป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูร

ระดบัอดุมศกึษำ พ.ศ.2548 ครบถว้น 5 0 1 2 0 1 0 0 0 9

56 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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57 - -ระดบัปรญิญำตรี 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6

58 - -ระดบั ป.บณัฑติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

59 - -ระดบัปรญิญำโท 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

60 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62

จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติำมกรอบ TQF

 ทีม่ผีลกำรประเมนิตำมตวับง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำนฯ 

ผำ่นเกณฑก์ำรประเมนิ 5 ขอ้แรก และอยำ่งนอ้ยรอ้ย

ละ 80 ของตวับง่ชีท้ีก่ ำหนดในแตล่ะปี) 5 4 5 7 2 12 4 3 4 46

63 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 - -ระดบัปรญิญำตรี 5 3 4 6 2 10 4 3 4 41

65 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 - -ระดบัปรญิญำโท 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5

67 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69

จ ำนวนหลกัสตูรทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุมัตติำมกรอบ 

TQF ทีม่ผีลกำรประเมนิตำมตวับง่ชีผ้ลกำรด ำเนนิงำน

ฯ ผำ่นเกณฑก์ำรประเมนิครบทกุตวับง่ชี้ 5 4 7 9 2 12 4 3 4 50

70 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 - -ระดบัปรญิญำตรี 5 3 6 8 2 10 4 3 4 45

72 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 - -ระดบัปรญิญำโท 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5

74 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76

จ ำนวนหลกัสตูรสำขำวชิำชพีทีม่คีวำมร่วมมอืในกำร

พัฒนำและบรหิำรหลกัสตูรกบัภำครัฐหรอืภำคเอกชน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิำชพีของหลกัสตูร 10 4 8 11 2 13 4 3 4 59

77 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

78 - -ระดบัปรญิญำตรี 8 3 7 10 2 10 4 3 4 51

79 - -ระดบั ป.บณัฑติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

80 - -ระดบัปรญิญำโท 1 1 1 1 0 2 0 0 0 6

81 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 - -ระดบัปรญิญำเอก  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมดทกุระดบักำรศกึษำ 1,120 925 1,813 4,273 435 2,611 921 508 544 13,150
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84 - -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

85 - -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำตรี 966 845 1,719 3,933 435 2,518 921 508 544 12,389

86 - -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั ป.บณัฑติ 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140

87 - -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำโท 14 57 80 200 0 59 0 0 0 410

88

- - -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำ

โท (แผน ก) 14 34 66 60 0 31 0 0 0 205

89

- - -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำ

โท (แผน ข) 0 23 14 140 0 28 0 0 0 205

90

- -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั ป.

บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91

- -จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำ

เอก  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิำน

จรงิและลำศกึษำตอ่ 51 33 78.5 96.5 69.5 124 89 24 35 600.5

93

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำ

ศกึษำตอ่ แยกตำมวฒุปิรญิญำหรอืเทยีบเทำ่ 51 33 78.5 96.5 69.5 124 89 24 35 600.5

94

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและ

ลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่  9 0 12.5 2 3 11 4 1 9 51.5

95

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและ

ลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำโทหรอืเทยีบเทำ่ 31 31 64 80 49.5 92 74 22 22 465.5

96

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและ

ลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำเอกหรอืเทยีบเทำ่  11 2 2 14.5 17 21 11 1 4 83.5

97

รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำทีม่คีณุวฒุปิรญิญำเอกปี

กำรศกึษำทีผ่ำ่นมำ (กรณีทีเ่ลอืกใชเ้กณฑป์ระเมนิ

เป็นคำ่กำรเพิม่ขึน้ของรอ้ยละฯ) 17.65 6.78 2.53 11.89 13.64 14.59 10 4.65 11.27 11.01

98 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 34 31 48.5 60.5 54.5 96 63 23 23 433.5

99

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 9 0 8.5 2 3 10 3 1 4 40.5

100

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 21 29 39 47 35.5 74 54 21 16 336.5

101

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 4 2 1 11.5 16 12 6 1 3 56.5

102

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย์ 14 1 25 36 15 28 24 1 12 156

103

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 4 0 0 1 0 0 5 10
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104

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 9 1 21 33 14 18 19 1 6 122

105

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 5 0 0 3 1 9 5 0 1 24

106

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย์ 3 1 4 0 0 0 2 0 0 10

107

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 

ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

108

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 

ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 1 1 4 0 0 0 1 0 0 7

109

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 

ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

110

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย์ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

111

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ทีม่ี

วฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ทีม่ี

วฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113

- -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ทีม่ี

วฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

114

รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งทำง

วชิำกำรของปีทีผ่ำ่นมำ (กรณีทีเ่ลอืกใชเ้กณฑ์

ประเมนิเป็นคำ่กำรเพิม่ขึน้ของรอ้ยละฯ) 31.37 6.78 37.97 40 24.24 20.6 32.22 0 36.62 28.72

115

จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทยีบเทำ่ (FTES) รวมทกุ

หลกัสตูร 733.2 643.65 1,203 2,996.70 1,256 1,395.54 2,816.26 346.47 361.42 11,752.24

116 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0.24

117 - -ระดบัปรญิญำตรี 598.38 604.89 1,122 2,811.97 1,256 1,318.14 2,792.51 346.47 361.42 11,211.78

118 - -ระดบั ป.บณัฑติ 134.82 0 0 0 0 0 0 0 0 134.82

119 - -ระดบัปรญิญำโท 0 38.76 81 184.73 0 77.16 23.75 0 0 405.4

120 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 จ ำนวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจั่ดบรกิำรใหนั้กศกึษำ 190 113 142 520 152 529 55 61 102 1,864

123

จ ำนวน Notebook และ Mobile Device ตำ่งๆ ของ

นักศกึษำทีม่กีำรลงทะเบยีนกำรใช ้Wi-Fi กบัสถำบนั 895 916 1,896 4,622 443 2,635 906 458 475 13,246
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124

ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรใหบ้รกิำรหอ้งสมดุและ

แหลง่เรยีนรูอ้ ืน่ๆ ผำ่นระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์

และมกีำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนแกนั่กศกึษำ (จำก

คะแนนเต็ม 5) 4.27 4.46 4.41 4.42 4.41 4.35 4.39 4.34 4.29 4.37

125

ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำยภำพที่

เหมำะสมตอ่กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรพัฒนำ

นักศกึษำ อำท ิหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิำร อปุกรณ์

กำรศกึษำ และจดุเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตในระบบไรส้ำย

 (จำกคะแนนเต็ม 5) 4.07 3.71 4.65 4.84 4.56 4.97 4.54 4.46 4.41 4.47

126

ผลกำรประเมนิคณุภำพในกำรใหบ้รกิำรสิง่อ ำนวย

ควำมสะดวกทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ อำท ิงำนทะเบยีน

นักศกึษำผำ่นระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์กำรบรกิำร

อนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรอื

จัดบรกิำรดำ้นอำหำรและสนำมกฬีำ (จำกคะแนนเต็ม

 5) 4.04 3.5 4.49 4.85 4.51 4.97 4.23 4.3 3.93 4.31

127

ผลกำรประเมนิคณุภำพในกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร

ตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อำท ิประปำ ไฟฟ้ำ ระบบ

ก ำจัดของเสยี กำรจัดกำรขยะ รวมทัง้มรีะบบและ

อปุกรณ์ป้องกนัอคัคภัียในบรเิวณอำคำรตำ่งๆ โดย

เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง (จำกคะแนนเต็ม 5) 4 3.89 4.69 4.83 4.57 4.97 4.54 4.63 4.08 4.47

128

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทัีง้หมด (ทีจั่ดเก็บ

ขอ้มลู ส ำหรับ สมศ1) 214 185 356 1,011 120 507 146 90 133 2,762

129

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีต่อบแบบส ำรวจ

เรือ่งกำรมงีำนท ำ 164 136 258 834 98 408 103 73 118 2,192

130

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหลงั

ส ำเร็จกำรศกึษำ (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบอำชพีอสิระ) 122 113 196 661 77 246 92 61 88 1,656

131 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีป่ระกอบอำชพีอสิระ 4 11 30 31 5 20 9 8 22 140

132

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีม่งีำนท ำ

กอ่นเขำ้ศกึษำ 0 1 0 35 3 17 0 0 0 56

133

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีม่กีจิกำรของตนเอง

ทีม่รีำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้ 0 1 1 6 0 6 0 0 0 14

134

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีศ่กึษำตอ่ระดบั

บณัฑติศกึษำ 3 2 14 16 3 12 1 2 2 55

135 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีอ่ปุสมบท 5 1 0 1 1 16 0 0 0 24

136 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีเ่กณฑท์หำร 11 1 1 13 1 20 0 0 2 49
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137

เงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืน ของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ

ระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระ 

(คำ่เฉลีย่) 13,117.06 14,779.37 14,209.75 14,562.92 13,256.73 17,734.75 16,169.31 14,331.88 14,497.73 14,943.25

138

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทัีง้หมด (ทีจั่ดเก็บ

ขอ้มลู ส ำหรับ สมศ2 16.2) 122 114 196 696 80 263 92 61 88 1,712

139

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำโททัง้หมด (ทีจั่ดเก็บ

ขอ้มลู ส ำหรับ สมศ2 16.2) 1 0 14 31 0 5 0 0 0 51

140

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำเอกทัง้หมด (ทีจั่ดเก็บ

ขอ้มลู ส ำหรับ สมศ2 16.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

คณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษำ

แหง่ชำติ 63 112 154 506 51 131 84 58 32 1,191

142

ผลกำรประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สำขำวชิำที่

จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF เฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม ๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143

ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งทีม่ตีอ่

ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF 

เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 4.39 4.24 4.17 4.22 4.4 4.36 4.34 4.6 4.3 4.27

144

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำโททีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

คณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษำ

แหง่ชำติ 1 0 12 10 0 3 0 0 0 26

145

ผลกำรประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สำขำวชิำที่

จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำโทตำมกรอบ TQF เฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม ๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146

ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งทีม่ตีอ่

ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโทตำมกรอบ TQF 

เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 4.75 0 4.48 4.47 0 4.26 0 0 0 4.46

147

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

คณุภำพตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษำ

แหง่ชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148

ผลกำรประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สำขำวชิำที่

จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกตำมกรอบ TQF เฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม ๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149

ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งทีม่ตีอ่

ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกตำมกรอบ TQF 

เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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150

ผลรวมของคำ่คะแนนทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิบณัฑติ 

ตำมกรอบ TQF 281.21 474.83 695.46 2,177.71 224.54 583.63 364.33 266.83 137.54 5,206.08

151

จ ำนวนบณัฑติทีไ่ดรั้บกำรประเมนิ ตำมกรอบ TQF 

ทัง้หมด 64 112 166 516 51 134 84 58 32 1,217

152

ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งทีม่ตีอ่

บณัฑติระดบัปรญิญำตร ีโท เอก ตำมกรอบ TQF 

เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 4.39 4.24 4.19 4.22 4.4 4.36 4.34 4.6 4.3 4.28

153

จ ำนวนรวมของบทควำมวจัิยทีเ่ป็นผลจำกวทิยำนพินธ์

 หรอืบทควำมจำกสำรนพินธ ์หรอืบทควำมจำกศลิป

นพินธ ์[ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำ

โท ทีผ่ำ่นกำรกลัน่กรอง (peer review) โดยมี

บคุคลภำยนอกสถำบนัร่วมเป็นกรรมกำรพจิำรณำดว้ย] 3 2 7 15 0 5 0 0 0 32

154

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีม่กีำรตพีมิพเ์ผยแพร่สู่

สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  0 2 0 15 0 0 0 17

155

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่ง

จำกกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ(proceedings) 3 0 0 0 5 0 8

156

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่ง

จำกกำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ

(proceedings) หรอืมกีำรตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบัชำติ 0 0 7 0 0 0 7

157

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบันำนำชำติ 0 0 0 0 0 0

158

จ ำนวนรวมของผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ี่

เผยแพร่ (ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำ

โท) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ระดบัสถำบนัหรอืจังหวดั 0 0 0 0 0 0 0 0

160

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบัชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0

161

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหวำ่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0

162

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0

163

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0
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164

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโททัง้หมด (ปี

กำรศกึษำทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 6 3 23 19 0 4 0 55

165

จ ำนวนรวมของบทควำมวจัิยจำกวทิยำนพินธ ์ที่

ตพีมิพเ์ผยแพร่ (ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบั

ปรญิญำเอก) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่ง

จำกกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต/ิระดบันำนำชำต ิ

หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฎในฐำนขอ้มลู 

TCI (จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี้ จะตอ้งไม่

นับซ ้ำกบัคำ่น ำหนักอืน่ๆ) 0 0 0 0 0 0 0 0

167

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบัชำตทิีม่ชี ือ่ปรำกฎในประกำศของ สมศ. 

(จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี้ จะตอ้งไมซ่ ้ำ

กบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 0 0 0 0 0 0 0 0

168

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบันำนำชำตทิีม่ชี ือ่ปรำกฎอยูใ่นประกำศของ สม

ศ. (จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี้ จะตอ้งไม่

ซ ้ำกบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 0 0 0 0 0 0 0 0

169

- -จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ทีม่ชี ือ่ปรำกฎในฐำนขอ้มลูกำรจัดอนัดบัวำรสำร SJR 

(SCImago Journal Rank :

www.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus 

(จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี้ จะตอ้งไมซ่ ้ำ

กบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 0 0 0 0 0 0 0 0

170

จ ำนวนรวมของผลงำนสรำ้งสรรคท์ีเ่ผยแพร่ (ผลงำน

ของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอก) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ระดบัสถำบนัหรอืจังหวดั 0 0 0 0 0 0 0 0

172

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบัชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0

173

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหวำ่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0

174

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคจ์ำกศลิปนพินธท์ีไ่ดรั้บ

กำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0

175

- -จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ใน

ระดบันำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0
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176

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกทัง้หมด 

(ปีกำรศกึษำทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 0 0 0 0 0 0 0 0

177

(สบช.)จ ำนวนนักศกึษำทีส่ ำเร็จกำรศกึษำภำยใน

เวลำทีก่ ำหนดในหลกัสตูร 0 0 0 0 0 0 0 0

178 (สบช.)จ ำนวนนักศกึษำรับเขำ้ทัง้หมด (รหัสเดยีวกนั) 0 0 0 0 0 0 0

179

(สบช.)จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำทีส่อบผำ่น

ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีภำยใน 1 ปี 0 0 0 0 0 0 0

180

(สบช.)จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำทัง้หมดในปี

กำรศกึษำเดยีวกนั 0 0 0 0 0 0 0

181 จ ำนวนรำยวชิำทีเ่ปิดสอนทัง้หมดในปีกำรศกึษำนัน้ 219 117 238 354 142 338 181 66 142 1,797

182 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

183 - -ระดบัปรญิญำตรี 210 103 217 333 142 310 179 66 142 1,702

184 - -ระดบั ป.บณัฑติ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

185 - -ระดบัปรญิญำโท 0 14 21 21 0 25 2 0 0 83

186 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188

จ ำนวนรำยวชิำทีม่กีำรประเมนิควำมพงึใจของผูเ้รยีน

ทีม่ตีอ่คณุภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนฯ 207 107 227 330 137 310 176 62 135 1,691

189 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

190 - -ระดบัปรญิญำตรี 200 97 210 313 137 286 174 62 135 1,614

191 - -ระดบั ป.บณัฑติ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

192 - -ระดบัปรญิญำโท 0 10 17 17 0 21 2 0 0 67

193 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195

จ ำนวนรำยวชิำทีม่ผีลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของ

ผูเ้รยีนทีม่ตีอ่คณุภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนฯ ที่

นอ้ยกวำ่ 3.51 4 3 1 7 1 1 1 1 1 20

196 - -ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 - -ระดบัปรญิญำตรี 4 3 1 7 1 1 1 1 1 20

198 - -ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 - -ระดบัปรญิญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 - -ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 - -ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องคป์ระกอบที ่3
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202

ผลกำรประเมนิคณุภำพของกำรใหบ้รกิำรให ้

ค ำปรกึษำทำงวชิำกำรและแนะแนวกำรใชช้วีติแก่

นักศกึษำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 3.82 4.08 4.13 4.76 4.12 4.46 4.69 3.65 4.07 4.45

203

ผลกำรประเมนิคณุภำพของกำรใหบ้รกิำรขอ้มลู

ขำ่วสำรทีเ่ป็นประโยชนต์อ่นักศกึษำ (จำกคะแนนเต็ม

 5) 3.85 4.09 4.04 4.77 4.04 4.55 4.64 3.42 4.08 4.45

204

ผลกำรประเมนิคณุภำพของกำรจัดกจิกรรมเพือ่

พัฒนำประสบกำรณ์ทำงวชิำกำรและวชิำชพีแก่

นักศกึษำ (จำกคะแนนเต็ม 5) 3.82 4.09 4.23 4.76 4 4.43 4.67 3.51 4.08 4.45

205

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจัิยประจ ำทีไ่ดรั้บกำร

พัฒนำศกัยภำพดำ้นงำนวจัิยหรอืงำนสรำ้งสรรค์ 1 0 4 23 42 18 89 18 35 230

206

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวจัิยประจ ำทีไ่ดรั้บ

ควำมรูด้ำ้นจรรยำบรรณกำรวจัิย 3 0 0 0 42 0 89 18 35 187

207

จ ำนวนผลงำนวจัิยหรอืงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรยืน่กำร

จดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร 0 0 1 0 1 3 0 0 0 5

208

จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจัิยหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำก

ภำยในสถำบนั 1,913,600 300,000 4,068,200 2,575,834 859,240 4,108,500 889,080 3,387,410 2,389,655 20,491,519

209 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,913,600 300,000 4,068,200 0 859,240 4,108,500 0 3,387,410 2,389,655 17,026,605

210 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ

211 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 2,575,834 0 0 889,080 0 0 3,464,914

212

จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจัิยหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำก

ภำยนอกสถำบนั 0 110,000 854,999 0 0 0 35,000 0 552,000 1,551,999

213 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 110,000 854,999 0 0 0 0 0 552,000 1,516,999

214 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ

215 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 35,000

216

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมนั่บรวมผู ้

ลำศกึษำตอ่) 50 30 76.5 91.5 62.5 113 85 20 32 560.5

217 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 50 30 76.5 0 62.5 113 0 20 32 384

218 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0

219 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 91.5 0 0 85 0 0 176.5

220

จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้ำ

ศกึษำตอ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0

องคป์ระกอบที ่4
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223 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 1 3 2 5 7 11 4 4 3 40

225 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  1 3 2 0 7 11 0 4 3 31

226 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ  0 0

227 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0 0 0 5 0 0 4 0 0 9

228 จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

229 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   0

231 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232

จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่ง

จำกกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต/ิระดบันำนำชำต ิ

หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฎในฐำนขอ้มลู 

TCI (จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี ้จะตอ้งไม่

ซ ้ำกบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 4 12 6 10 10 25 7 1 0 75

233 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  4 12 6 10 25 0 1 0 58

234 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0

235 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 10 0 0 7 0 17

236

จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบัชำตทิีม่ชี ือ่ปรำกฎในประกำศของ สมศ. 

(จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี ้จะตอ้งไมซ่ ้ำ

กบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4

237 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 0 0 0 1

238 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0

239 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 1 0 0 2 3

240

จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบันำนำชำตทิีม่ชี ือ่ปรำกฎอยูใ่นประกำศของ สมศ.

 (จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี ้จะตอ้งไมซ่ ้ำ

กบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

241 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 1 1

242 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0

243 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
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244

จ ำนวนบทควำมวจัิยฯ ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีม่ี

ชือ่ปรำกฎในฐำนขอ้มลูกำรจัดอนัดบัวำรสำร SJR 

(SCImago Journal Rank :

www.scimagojr.com) หรอื ISI หรอื Scopus 

(จ ำนวนบทควำมทีนั่บในคำ่น ้ำหนักนี ้จะตอ้งไมซ่ ้ำ

กบัทีนั่บในคำ่น ้ำหนักอืน่ๆ) 0 0 1 0 12 0 0 0 4 17

245 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 1 12 0 0 0 4 17

246 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0

247 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0

248

จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบั

สถำบนัหรอืจังหวดั (ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและ

นักวจัิยประจ ำ) 0 0 0 0 7 0 0 0 1 8

249 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 7 0 0 0 1 8

250 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0

251 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252

จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ใน

ระดบัชำต ิ(ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและนักวจัิย

ประจ ำ) 0 0 14 0 6 0 0 0 14 44

253 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 14 6 0 0 0 14 44

254 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0

255 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256

จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบั

ควำมร่วมมอืระหวำ่งประเทศ (ผลงำนของอำจำรย์

ประจ ำและนักวจัิยประจ ำ) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

257 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 5 0 0 0 0 0 5

258 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0

259 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260

จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบั

ภมูภิำคอำเซยีน (ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและ

นักวจัิยประจ ำ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

261 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0

263 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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264

จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบั

นำนำชำต ิ(ผลงำนของอำจำรยป์ระจ ำและนักวจัิย

ประจ ำ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 - -กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0

267 - -กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 จ ำนวนรวมของผลงำนวจัิยทีน่ ำไปใชป้ระโยชน์ 1 0 8 20 5 5 8 0 10 57

269 จ ำนวนรวมของผลงำนสรำ้งสรรคท์ีน่ ำไปใชป้ระโยชน์ 0 7 8 0 9 0 0 0 1 25

270

จ ำนวนรวมของผลงำนวชิำกำรทีไ่ดรั้บกำรรับรอง

คณุภำพ 0 1 2 1 1 6 1 1 7 20

271

- -บทควำมวชิำกำรทีไ่ดรั้บกำรตพีมิพใ์นวำรสำร

ระดบัชำติ 0 1 1 1 1 1 0 0 7 12

272

- -บทควำมวชิำกำรทีไ่ดรั้บกำรตพีมิพใ์นวำรสำร

ระดบันำนำชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

273

- -ต ำรำหรอืหนังสอืทีม่กีำรประเมนิผำ่นตำมเกณฑ์

โดยผูท้รงคณุวฒุทิีส่ถำนศกึษำก ำหนด (ผลงำน

จะตอ้งเกนิรอ้ยละ ๕๐ ของชิน้งำน)  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

274

- -ต ำรำหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้นกำรขอผลงำนทำง

วชิำกำรและผำ่นกำรพจิำรณำตำมเกณฑก์ำรขอ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ หรอืต ำรำหรอืหนังสอืทีม่ี

คณุภำพสงูมผีูท้รงคณุวฒุติรวจอำ่นตำมเกณฑข์อ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร (ผลงำนจะตอ้งเกนิรอ้ยละ ๕๐ 

ของชิน้งำน) 0 0 0 0 0 5 1 1 0 7

275

จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมบรกิำรวชิำกำรตำมแผนที่

สภำสถำบนัอนุมัติ 7 5 11 7 6 5 9 3 7 63

276

จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมบรกิำรวชิำกำร ทีน่ ำมำใช ้

ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรเรยีนกำรสอน 5 4 5 2 3 2 6 3 1 31

277

จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมบรกิำรวชิำกำร ทีน่ ำมำใช ้

ในกำรพัฒนำ เฉพำะกำรวจัิย 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4

278

จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมบรกิำรวชิำกำร ทีน่ ำมำใช ้

ในกำรพัฒนำ ทัง้กำรเรยีนกำรสอนและกำรวจัิย 1 0 2 0 3 1 1 0 5 13

279

ระดบัควำมพงึพอใจของบคุลำกรและนักศกึษำที่

เกีย่วกบัประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ ำ่กวำ่ ๓.๕๑ จำกคะแนน

เต็ม ๕ 4.11 4.11 4.53 4.51 4.64 4.46 4.65 4.57 4.09 4.15

องคป์ระกอบที ่6

องคป์ระกอบที ่5
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280

คะแนนผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนของสภำ

สถำบนั (คะแนนเต็ม ๕) 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27

281

คะแนนกำรประเมนิผลผูบ้รหิำรโดยคณะกรรมกำรที่

สภำสถำบนัแตง่ตัง้ (คะแนนเต็ม ๕) 4.26 4.24 4.79 4.58 4.53 4.52 4.02 0 5

282

ผลกำรประเมนิควำมเห็นของบคุลำกร เกีย่วกบักำร

ปฏบิตังิำนของสถำบนัทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 

(จำกคะแนนเต็ม ๕) 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27

283

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

คณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ 63 112 154 506 51 131 84 58 32 1,191

284

คำ่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญำตรี

ทีม่คีณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.63 4.42 4.41 4.4 4.59 4.54 4.51 4.74 4.59 4.47

285

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำโททีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

คณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ 1 0 12 10 0 3 0 0 0 26

286

คำ่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญำโท

ทีม่คีณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 5 0 4.5 4.7 0 4 0 0 0 4.54

287

จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

คณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

288

คำ่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติระดบัปรญิญำ

เอกทีม่คีณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289

ผลรวมของคำ่คะแนนทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิบณัฑติทีม่ี

คณุลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ 297 495 733 2,274 234 607 379 275 147 5,441

290

จ ำนวนบณัฑติทีไ่ดรั้บกำรประเมนิคณุลกัษณะ

ตำมอตัลกัษณ์ ทัง้หมด 64 112 166 516 51 134 84 58 32 1,217

291

คำ่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติทีม่คีณุลกัษณะ

ตำมอตัลกัษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.64 4.42 4.42 4.41 4.59 4.53 4.51 4.74 4.59 4.47

292

ผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของบคุลำกรทีเ่กีย่วกบั

กำรด ำเนนิกำรตำมจดุเนน้ และจดุเดน่ หรอืควำม

เชีย่วชำญเฉพำะของสถำนศกึษำ (จำกคะแนนเต็ม ๕) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

293 จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำตำ่งประเทศทัง้หมด 463 618 1,116 2,447 182 1,233 481 296 312 7,148

294 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำเกำหลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำเขมร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำจนีกลำง 0 184 0 189 0 0 0 23 0 396

องคป์ระกอบที ่7

องคป์ระกอบที ่97

องคป์ระกอบที ่98
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297 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำญีปุ่่ น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำทมฬิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำพมำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำฟิลปิิโน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำมำเลย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำมลำยู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำลำว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำเวยีดนำม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำองักฤษ 463 434 1,116 2,258 182 1,233 481 273 312 6,752

306 - -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำอนิโดนเีซยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307

- -จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้สอบภำษำตำมกฎหมำยทีใ่ช ้

ในกลุม่ประเทศอำเซยีนอืน่ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308

จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบควำมรู ้

ควำมสำมำรถดำ้นภำษำตำ่งประเทศทีก่ ำหนดทัง้หมด

 (ไดค้ะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนน

เต็ม) 330 486 974 2,009 130 720 352 224 137 5,362

309

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำเกำหลทีีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำเขมรทีก่ ำหนด(ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

311

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำจนีกลำงทีก่ ำหนด 

(ไดค้ะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนน

เต็ม) 0 163 0 180 0 0 0 9 0 352

312

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำญีปุ่่ นทีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำทมฬิทีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำพมำ่ทีก่ ำหนด  (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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315

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำฟิลปิิโนทีก่ ำหนด  

(ไดค้ะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนน

เต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำมำเลยท์ีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

317

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำมลำยทูีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

318

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำลำวทีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำเวยีดนำมทีก่ ำหนด  

(ไดค้ะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนน

เต็ม)

320

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำองักฤษทีก่ ำหนด (ได ้

คะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 330 323 974 1,829 130 720 352 215 137 5,010

321

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำอนิโดนเีซยีทีก่ ำหนด 

(ไดค้ะแนนในระดบัไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนน

เต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

322

- -จ ำนวนนักศกึษำทีส่อบผำ่นเกณฑก์ำรทดสอบ

ควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นภำษำตำมกฎหมำยทีใ่ชใ้น

กลุม่ประเทศอำเซยีนอืน่ๆ  (ไดค้ะแนนในระดบัไมต่ ำ่

กวำ่รอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323

จ ำนวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบำยสถำนศกึษำ 3D 

ดำ้นกำรสง่เสรมิประชำธปิไตย 1 1 5 1 1 1 1 2 2 15

324

จ ำนวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบำยสถำนศกึษำ 3D 

ดำ้นกำรสง่เสรมิใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและควำมเป็น

ไทย 2 3 5 1 1 3 1 2 2 20

325

จ ำนวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบำยสถำนศกึษำ 3D 

ดำ้นกำรสรำ้งภมูคิุม้กนัภัยจำกยำเสพตดิทกุชนดิ 2 2 5 1 2 2 1 1 2 18

องคป์ระกอบที ่99
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326

(92) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมด รวมทัง้ที่

ปฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ 51 33 78.5 96.5 69.5 124 89 24 35 600.5

327

- -(216) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไม่

นับรวมผูล้ำศกึษำตอ่) 50 30 76.5 91.5 62.5 113 85 20 32 560.5

328 - -(224) จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 1 3 2 5 7 11 4 4 3 40

จ านวนอาจารยป์ระจ าท ัง้หมด
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