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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการ
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การศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท้ังนี้ การรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรไดรายงานเปนฉบับเดียวกับการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินตนเองในรายงาน
ฉบับนี้ จะนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

(รองศาสตราจารยสุภัทรา    โกไศยกานนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทสรุปผูบริหาร
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------------------------------------------------------------------

1. บทนํา (ประวัติโดยสังเขป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช
ชื่อวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา “ และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 ตอมาไดรับการสถาปนาข้ึน
เปนมหาวิทยาลัยตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวันท่ี 18
มีนาคม 2548 ซึ่งไดทําใหเกิดเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และหนึ่งในนั้นก็คือ “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

มหาวิทยาลัยยังคงยึดม่ันในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดาน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีภายใตวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”
เปนสถาบันอุดมศึกษาจัดอยูในกลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี โดยแบงการจัดการเรียน
การสอน ออกเปน 9 คณะ แยกออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร
6. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร

ในปการศึกษา 2558 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนรวมท้ังสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี
46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 1 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลก
อาชีพ” มีเปาหมายสูงสุดคือ “มุงม่ันเปนมหาวทิยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล” โดยมีจํานวนนักศึกษา
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รวมท้ังหมด 11,933 คน จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 581 คน จําแนกเปนอาจารย 419 คน ผูชวย
ศาสตราจารย 153 คน รองศาสตราจารย 8 คน และศาสตราจารย 1 คน

2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ สกอ.
5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ที่ 4.08 คะแนน หาก
พิจารณา องคประกอบที่มีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 3, 4 และอยูในระดับดี 2 องคประกอบ
คือ องคประกอบที่ 2,5 และอยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 รายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน
I P O

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

(1.2,
1.3,2.2)

(1..4,1.5,
2.1,3.1,4.1,

5.1,5.3)
(1.1,2.3,5.2)

1 การผลิตบัณฑิต 2.28 5.00 2.92 3.49 ระดับพอใช
2 การวิจัย 4.42 5.00 3.15 4.19 ระดับดี
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก
4 การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

5 การบริหารจัดการ - 4.50 3.99 4.33 ระดับดี
รวม 2.99 4.86 3.35 4.08 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับดี
มาก

ระดับ
พอใช

ระดับดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)
จุดเดน

1. ผูบริหารใหความสําคัญและบุคลากรทุกระดับมสีวนรวมในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ กํากับติดตามดานตางๆ เชน ระบบงานการ

วางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  ระบบบริหารงานทรัพยากรองคกร
(ERP) ระบบติดตามการพฒันาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) เปนตน
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จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (รอยละ 17.81) และตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 27.88) มจีํานวนนอย

ไมเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2. ผลงานวิชาการที่ไดรับการตพีิมพในระดับชาติและระดบันานาชาติในบางคณะยังมีจาํนวนนอยเมื่อเทียบกับ

จํานวนงบประมาณวิจัยทีไ่ดรับการสนับสนนุ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒปิริญญาเอก และตําแหนงทางวชิาการเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง เชน การจัดใหมีระบบพี่เลี้ยง/เขาคายเพื่อจัดทําผลงานทางวิชาการ, สนบัสนุนคาตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลยัใหเหมือนกับขาราชการ, จัดระเบียบการลาศึกษาตอใหเปนทิศทางเดียวกัน  เปนตน

2. ผลักดันใหอาจารยมีการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาติและนานาชาติให
สอดคลองกับงบประมาณวิจัยทีไ่ดรับการจัดสรร
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2558 
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ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อ
ว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา “ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
2548 ซึ่งได้ท าให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และหนึ่งในนั้นก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร” 

มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เป็น
สถาบันอุดมศึกษาจัดอยู่ในกลุ่ม ค  2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี  โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน 
ออกเป็น 9 คณะ  แยกออกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

 
2.  สถานที่ตั้ง  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยู่เลขที่  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  10300 
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3. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
                                                       

                                                                                                                                                                     

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน
ภายใน 

ส านักงานอธิการบดี 

 - กองกลาง 
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองบริหารงานบุคคล  
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองสื่อสารองค์กร** 
 - กองวิเทศสัมพันธ์**       
 - กองศิลปวัฒนธรรม** 
 - ส านักประกันคุณภาพ** 
 - สถานีวิทยุสาธารณะ

เพื่อการศึกษา มทร. 
พระนคร FM 90.75 
MHz**             

  
  
- 
  
 
       

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิจัย 
- กลุ่มบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
- กลุ่มบัณฑิตศึกษา 
 

สถาบันภาษา** 
 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ** 
 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด**           
 

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและโรงแรม** 
 

ศูนย์การจัดการความรู้** 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)** 
 

*     หมายถึง  จัดตั้งตามพระราชบัญญตัิการบริหารการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
**   หมายถึง จัดตั้งตามมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 

        อา้งอิง : กองบริหารงานบุคคล 
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ 

การออกแบบ* 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร ์

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ 
   เทคโนโลยีการศึกษา 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  และการสื่อสาร  
  

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ 
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4.  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” 

(A  Leading Technology University in Producing Professional Graduates) 

: พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล  
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต       

และภาคบริการ 
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

: ปรัชญา (Philosophy) 

สร้างคนสู่งาน   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.) 

: ปณิธาน (Determination) 

มุ่งม่ัน  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ  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.) 

: ค่านิยมหลัก  (Core  Value) 
“คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ” 

(Think  creatively  Do  professionally) 

: เป้าหมายสูงสุด (Ultimate  Goal) 

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

 : อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

 : เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ   
(University  for  Diverse  Careers) 
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5.  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก        
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ดังนี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บัณ ฑิ ตมี คุณ ภาพและ เป็ นที่ ต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิต
บัณฑิตมายาวนาน 

3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ 

4. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ 

5. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

6. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีท าเลที่เหมาะสม 
7. มีอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
8. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและ

ครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่  ระดับวิชาชีพขั้น
พื้นฐานจนถึงขั้นสูง 

9. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการด าเนินงานรองรับ

การก้าวเข้าสู่ AEC 

1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้ต้องใช้บุคลากร 

สายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคู่กัน ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 

4. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5. ขาดผู้บริหารมืออาชีพ 
6. สถานที่จ ากัด ท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
7. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาดกระบวนทัศน์

ใหม่ในการแก้ปัญหา 
8. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
9. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 
10. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้านการ

บริหาร 
11. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอ้ือในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้เตรียม

ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
13. การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์ 
14. สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน               
ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่
วิชาชีพ 

2. ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการ

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 
5. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิต

บุคลากรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนเช่นกัน 

6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ท าให้การท างาน
คล่องตัว 

7. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย 

8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผล
การเรียนดี (Input)    

1. การเปิดการศึกษาเสรีท าให้มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมาก
สถานศึกษาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอนและจัด
การศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง 

2. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

3. นักเรียนที่ มีผลการเรียนในระดับดี ได้ รับโอกาส
ทางเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม 

4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

 
6.  ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

6.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด  53  

หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
จ านวนหลักสูตร 46 1 5 1 53 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2558  
 

คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนปีของ
หลักสูตร 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จ านวน 5 หลักสูตร)  

ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 5 ป ี

วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 5 ป ี

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

ประกาศนีย 

บัตรบณัฑิต 

ประกาศนียบตัรบณัฑติ วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1 ป ี

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (จ านวน 7 หลักสูตร) 
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
4 ป ี

อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
4 ป ี

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจดัการสินค้าแฟช่ัน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 2 ป ี

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (จ านวน 4 หลักสูตร) 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
4 ป ี

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2 ป ี
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:  SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
 

คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนปีของ
หลักสูตร 

4. คณะบริหารธุรกิจ  (จ านวน 9 หลักสูตร)   
ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
- 4 ป ี

บริหารธรุกิจบัณฑิต การจัดการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
การเงิน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ปี 
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 1 4 ป ี
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

- 2 ป ี

ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดุษฎีบณัฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

- 2 ป ี

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (จ านวน 3 หลักสูตร) 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2 4 ป ี

วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

4 ป ี

วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 4 ป ี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  (จ านวน 13 หลักสูตร)   

 ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 4 ป ี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 4 ป ี
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556) 4 ป ี
วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2556) 

4 ป ี
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:  SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 
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คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนปีของ
หลักสูตร 

 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

4 ป ี

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

2 ป ี

วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 2 ป ี
7. คณะศิลปศาสตร์  (จ านวน 4 หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑติ การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 4 ป ี
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 4 ป ี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

4 ป ี

ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) 4 ป ี
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  (จ านวน 3 หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

การออกแบบบรรจภุัณฑ์  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 5 ป ี

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  (จ านวน 5 หลักสูตร) 
ปริญญาตร ี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี

เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป ี
เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558)  2ปี(ต่อเนื่อง) 

หมายเหตุ    
                  *  หลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 
                     1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงจาก หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์                             
                      2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 

(ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559) 
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6.2  นักศึกษา    
 - จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  =  11,911.68 คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 581  คน  (ลาศึกษาต่อ 41 คน /ปฏิบัติงานจริง 540 คน) 
 - สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ = FTES : FTEI  =  

11,911.68 : 540 =  20.06  : 1 
       ข้อมูลเพิ่มเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด  11,933  คน  
 - จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น  581  คน  (ลาศึกษาต่อ 41  คน / ปฏิบัติงานจริง  540  คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม = 11,933 : 540 =  22.10 : 1 

 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2558 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559) 
 

ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 
คณะ 

จ านวนนักศึกษา (คน)  
รวมทั้งหมด ปริญญาตร ี ประกาศนีย  

บัตรบัณฑิต 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 595 198 - - 793 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,590 - 93 - 1,683 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 745 - 54 - 799 
4. คณะบริหารธุรกิจ 4,198 - 188 14 4,400 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 358 - - - 358 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,892 - 109 - 2,001 
7. คณะศิลปศาสตร์ 912 - - - 912 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

489 - - - 489 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

498 - - - 498 

รวมทั้งสิ้น 11,277 198 444 14 11,933 
ข้อมูลนักศึกษา 2/2558 จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 31 พฤษภาคม 2559 
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6.3  บุคลากรสายวิชาการ   
- อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์การค านวณ สกอ. จ านวนทั้งสิ้น 581 คน  
        (ลาศึกษาต่อ 41 คน / ปฏิบัติงานจริง 540  คน) 
ข้อมูลอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์แบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.- 
 

ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   342 9 333 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   219 32 187 
3 พนักงานราชการ    5 - 5 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    8 - 8 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    7 - 7 

รวมอาจารย์ประจ า  581 41 540 
 
อัตราส่วนตามคุณวุฒิและอัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.- 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

581 103.50 443.50 34.00 419.00 153.00 8.00 1.00 

ร้อยละ 17.81 76.33 5.85 72.12 26.33 1.38 0.17 

 
ตารางท่ี 1 – 3   แสดงข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวิชาการรายคณะ 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) สัดส่วนต าแหน่ง 

วิชาการ 
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

         
ข้าราชการ 23 4 17 2 17.39:73.91:8.70 23 15 7 1 - 65.22:30.43:4.35:0.00 - 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 14 3 11 - 21.43:78.57:0.00 14 13 1 - - 92.86:7.14:0.00:0.00 3 - 

พนักงานราชการ 2 - - 2 0.00:0.00:100.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 39 7 28 4 17.95:71.79:10.26 39 30 8 1 - 76.92:20.51:2.56:0.00 3 1 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          
ข้าราชการ 40 5 29 6 12.50:72.50:15.00 40 15 23 2 - 37.50:57.50:5.00:0.00 1 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 30 1 28 1 3.33:93.33:3.33 30 30 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 - 

พนักงานราชการ 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจ้างชัว่คราว 6 - 2 4 0.00:33.33:66.67 6 6 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 3 1 2 - 33.33:66.67:0.00 3 - - 2 1 0.00:0.00:66.67:33.33 - - 

รวม 30 7 61 12 8.75:76.25:15.00 80 52 23 4 1 65.00:28.75:5.00:1.25 2 - 
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ตารางที่ 1 – 3   แสดงข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวิชาการรายคณะ (ต่อ) 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) สัดส่วนต าแหน่ง 

วิชาการ 
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปรญิญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
ข้าราชการ 8 1 7 - 12.50:87.50:0.00 8 5 2 1 - 62.50:25.00:12.50:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 20 2 18 - 10.00:90.00:0.00 20 20 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 1 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจ้างชัว่คราว 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 2 2 - - 100.00:0.00:0.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 31 5 25 1 16.13:80.65:3.23 31 28 2 1 - 90.32:6.45:3.23:0.00 - 1 

4. คณะบริหารธุรกิจ            
ข้าราชการ 67 12 55 - 17.91:82.09:0.00 67 33 34 - - 49.25:50.75:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 26 7 19 - 26.92:73.08:0.00 26 26 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 2 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 2 2 - - 100.00:0.00:0.00 2 1 1 - - 50.00:50.00:0.00:0.00 - - 

รวม 95 21 74 - 22.11:77.89:0.00 95 60 35 - - 63.16.36.84:0.00:0.00 1 2 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ข้าราชการ 43 8 35 - 18.60:81.40:0.00 43 27 16 - - 62.79:37.21:0.00:0.00 1 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 27 13 14 - 48.15:51.85:0.00 27 26 1 - - 96.30:3.70:0.00:0.00 4 3 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 70 21 49 - 30.00:70.00:0.00 70 53 17 - - 75.71:24.29:0.00:0.00 5 4 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์            

ข้าราชการ 85 17 58 10 20.00:68.24:11.76 85 53 31 1 - 62.35:36.47:1.18:0.00 3 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 32.5 4.5 28 - 16.92:83.08:0.00 32.5 30.5 2 - - 93.85:6.15:0.00:0.00 6 2 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร - - - - - - - - - - - - - 

รวม 117.5 21.5 86 10 19.15:72.34:8.51 117.5 83.5 33 1 - 71.06:28.09:0.85:0.00 9 3 

7. คณะศิลปศาสตร์             

ข้าราชการ 54 10 43 1 18.52:79.63:1.85 54 31 22 1 - 57.41:40.74:1.85:0.00 - 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 33.5 4 29.5 - 11.94:88.06:0.00 33.5 32.5 1 - - 97.01:2.99:0.00:0.00 2 1 

พนักงานราชการ 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจ้างชัว่คราว 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 89.5 14 72.5 3 14.53:82.12:3.35 89.5 65.5 23 1 - 73.18:25.70:1.12:0.00 2 2 
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ตารางท่ี 1 – 3   แสดงข้อมูลอาจารย์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา : ต าแหน่งทางวิชาการและคณะ (ต่อ) 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) สัดส่วนต าแหน่ง 

วิชาการ 
อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

 
รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

ข้าราชการ 18 3 12 3 16.67:66.67:16.67 18 9 9 - - 50.00:50.00:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 16 2 14 - 12.50:87.50:0.00 16 15 1 - - 93.75:6.25:0.00:0.00 3 1 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 34 5 26 3 14.71:76.47:8.82 34 24 10 - - 70.59:29.41:0.00:0.00 3 1 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         

ข้าราชการ 4 1 3 - 25.00:75.00:0.00 4 3 1 - - 75.00:25.00:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 20 1 19 - 5.00:95.00 20 19 1 - - 95.00:5.00:0.00:0.00 1 1 

พนักงานราชการ 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 

รวม 25 2 22 1 8.00:88.00:4.00 25 23 2 - - 92.00:8.00:0.00:0.00 1 1 

รวมทั้งสิ้น 581.0 103.5 443.5 34.0 17.99:76.16:5.85 581.0 419.0 153.0 8.0 
1.
0 

72.12:26.33:1.38:0.17 26.0 15.0 

 

หมายเหตุ     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้างประจ าหลักสูตร       
 สังกัด – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 - คณะบริหารธุรกิจ 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์  
      

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อ  1 ส.ค.2558-31 ก.ค.2559 

 
6.4 บุคลากรสายสนับสนุน 

       ตารางท่ี 1 – 4   แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 8 44 32 - 84 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 213 65 - 280 

พนักงานราชการ 7 23 1 - 31 
ลูกจ้างประจ า 50 9 - - 59 
ลูกจ้างช่ัวคราว 59 195 2 - 256 

รวม 126 484 100 - 710 
 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อ 1 ส.ค.2558-31 ก.ค.2559  
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6.5 งบประมาณ  

งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจุบันได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 – 5   แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
และ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2559 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ส.ค. 59 ) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 232,773,433.33 257,594,680.00 256,338,249.70 
งบด าเนินงาน 140,578,001.22 174,005,784.58 168,871,461.18 
งบลงทุน 48,737,606.40 303,578,015.42 212,484,567.54 
รายจ่ายอื่น  51,526,056.78 50,863,800.00 47,181,726.47 
งบเงินอุดหนุน  256,770,776.54 307,594,020.00 307,151,414.46 

รวมท้ังสิ้น 730,385,874.27 1,093,636,300.00 992,027,419.35 
ค่าเสื่อมราคา 98,563,330.53  148,587,480.21 

รวมค่าเสื่อมราคา 828,949,204.80  1,140,614,899.56 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 780,211,598.40  928,130,332.02 

หมายเหต ุ - ยอดจดัสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมคา่เสือ่ม 

 
 

งบประมาณเงินรายได้  เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยเบิกจ่าย
ตามปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และพ.ศ. 2559  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  
ตารางท่ี 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559   
                    จ าแนกประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2559 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ส.ค. 59 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 38,466,990.02 52,023,240.00 45,641,326.85 
งบด าเนินงาน 43,752,572.37 111,296,750.00 65,358,029.60 
งบลงทุน 13,008,475.41 9,785,210.00 5,958,261.95 
รายจ่ายอื่น  49,783,369.17 64,788,140.00 52,375,959.20 
งบเงินอุดหนุน  30,921,127.40 40,756,100.00 38,673,344.19 
งบกลาง  42,111,440.00 12,140,323.66 
เงินสมทบสถาบัน  13,704,810.00  

รวมท้ังสิ้น 175,932,534.37 334,465,690.00 220,147,245.45 
ค่าเสื่อมราคา 22,998,532.13  33,010,750.33 

รวมค่าเสื่อมราคา 198,931,066.50  253,157,995.78 
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 185,922,591.09  247,199,733.83 

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 
ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559        
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6.6  อาคาร สถานที่ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานที่ตามพื้นที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนกระจาย
อยู่ใน 4 ศูนย์ ได้แก่ 
1. ศูนย์เทเวศร ์ :  สถานที่ตั้ง  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
  :  มีพื้นที่  9  ไร่  68  ตารางวา 
  ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน, ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน, สถาบนัวิจัยและพัฒนา, ส านักงานอธิการบดี 
   

2. ศูนย์โชติเวช   :  สถานที่ตั้ง  168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
  :  มีพื้นที ่ 3  ไร ่ 394 ตารางวา 

 ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

3. ศูนย์พณชิยการพระนคร  :  - สถานที่ตัง้  86 ถนนพิษณโุลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
      - สถานที่ตัง้ 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300  

 :  มีพื้นที ่ 19  ไร่  177  ตารางวา 
 ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

4. ศูนย์พระนครเหนือ  :  สถานที่ตั้ง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
                  : มีพื้นที่  20  ไร่  99  ตารางวา 

 ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร ์
 



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-1 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2558



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-2 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่  2
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2558 ท่ีใหความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระ
ท่ีเก่ียวของกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี  11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552  โดยกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3  ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ซึ่งโดยรวมแลวการประกันคุณภาพนี้มีตัวบงชี้ท่ีครอบคลุมเรื่องการสงเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทาง
วิชาการ ท้ังของนักศึกษา ของอาจารย ตลอดจนการพิจารณาภาวะการมีงานทําของนักศึกษา เปนตน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก  องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานคณะท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรท่ีคณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา
การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการ



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-3 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ดําเนินงานของสถาบันท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมดานกายภาพและภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม

จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง  และเพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกปการศึกษา

จากกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพขางตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ไดพิจารณาเลือกใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครนี้ภายใตบริบทแนวคิดท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ (RMUTP Model)

RMUTP Model เปนระบบการบริหารคุณภาพท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีดําเนินการในงานปกติเปนประจํา บนหลักการของ PDCA และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายท้ังระดับหนวยงาน และระดับบุคคล โดยผูบริหารระดับสูงทุกระดับให
ความสําคัญ ในการกํากับดูแล และมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบเปนรายบุคคลชัดเจน และดําเนินงานเปนหนึ่ง
เดียว ทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการนําผลลัพธมา
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

Responsibility ความรับผิดชอบในหนาท่ี
Management การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
Unity ความเปนหนึ่ง/ใชมาตรฐานเดียวกัน
Technology การใชเทคโนโลยี
Practice การปฏิบัติจริง



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

กําหนดตัวบงชี้ /คาเปาหมายและถายทอด

วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน

จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ

ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ

ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับดําเนินงานตามแผนงาน

รายงานผลการประเมินใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-5 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอน กิจกรรม
ข้ันตอนที่ 1 กําหนดนโยบายคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงม่ันวา
มหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และเพื่อประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
กําหนดดังน้ี " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกดานใหใชระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เปนกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-6 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอนที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพรับผิดชอบ

ระบบการบริหารคุณภาพโดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ทําหนาที่
อํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนําฝกอบรม เพื่อทําใหการดําเนินการ
จัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนที่ 3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงช้ี และคาเปาหมาย
เพื่อใหทุกหนวยงานมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานจึงมีการกําหนดตัวบงชี้และกําหนดคาเปาหมาย

ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหระดับหนวยงานสามารถกําหนดคาเปาหมายระดับหนวยงานไดโดยใชมาตรฐาน
ตัวบงชี้ของ สกอ. และ ก.พ.ร. เปนกรอบแนวทางในการกําหนด ซ่ึงเกณฑการประเมิน แบงออกเปน 3 ระดับ
คือ 1) ระดับหลักสูตร มี  6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้

2) ระดับคณะ มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ และ เกณฑ ก.พ.ร. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 11 ตัวบงชี้

3) ระดับสถาบัน มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ และ เกณฑ ก.พ.ร. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 11 ตัวบงชี้

ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพื่อจัดทําเปาหมายของระดับหนวยงานและ
ถายทอดเปนระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน และสูระดับหลักสูตร

ข้ันตอนที่ 4 วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน
การดําเนินงานประกันคุณภาพประกอบดวย กิจกรรมการควบคุม การกํากับติดตาม การตรวจสอบ

และการประเมิน  ขั้นตอนนี้ เชนการต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในแตละดาน  หรือกําหนดผูรับผิดชอบงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การจัดทําปฏิทินงาน จัดทําโครงการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน วางระบบ
การกํากับติดตาม วางแผนการประเมิน เปนตน  ซ่ึงสํานักประกันคุณภาพจะเปนผูจัดทําแผนดําเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับสวนงานนําแผนจากสวนกลางไปเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนระดับ
หนวยงานใหมีความสอดคลองมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ
หนวยงาน ทุกระดับจัดเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินงานตาม

แผนแตละดาน  พรอมทั้งจัดใหมีการติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้
ตามกําหนด ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตามแต
ที่หนวยงานกําหนด

ข้ันตอน กิจกรรม



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-7 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอนที่ 6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ
คณะวิชากําหนดใหแตละหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร

ผานระบบ CHE QA Online และคณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
คณะ  และสถาบันจะนําผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองในระดับสถาบัน ผานระบบ CHE QA Online

ข้ันตอนที7่ ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ
การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินแตละระดับใหเปนไปตามเกณฑที่สกอ.กําหนด  ดังนี้.-

1) ระดับหลักสูตร ตองจัดให มีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน โดยผู เปนประธานตองเปน
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเปนบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเปนบุคลากรภายในได  ทั้งนี้ตองมี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนตองเปนผูผานการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก สกอ.

หลักสูตรป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป.โท หรือผศ. ขึ้นไป, หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ ป.เอก
หรือรศ.ขึ้นไป  ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป

2) ระดับคณะวิชา สกอ.ไมมีเกณฑระบุ ดังนั้นคณะวิชาสามารถแตงต้ังคณะกรรมการไดตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผูผานการอบรมและขึ้นทะเบียนจากสกอ.

3) ระดับสถาบัน มีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 5 คน ตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกยางนอยรอยละ 50
ที่ผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินจากสกอ. สวนกรรมการภายใน ตองผานการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัด
โดยสถาบนั ซ่ึงกําหนดคุณสมบัติดังนี้

- ประธานตองมีตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเทาขึ้นไป และเปนผูมีประสบการณเปนผูประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผูที่สกอ.พิจารณาแลววามี
ความเหมาะสม

- กรรมการ ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป /กรณีเปนฝายสนับสนุนตอง
ทําหนาที่ระดับผูอํานวยการขึ้นไปไมนอยกวา 2 ป

ข้ันตอนที่ 8 รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เก่ียวของ
การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรใหรายงานตอผูบริหารหรือคณะกรรมการคณะ ผลการ

ประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานใหผูบริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป

และมหาวิทยาลัยสงรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการประเมินแลว ผานระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา

ข้ันตอนที่ 9 นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
โดยผูบริหารสถาบันนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ที่สถาบันแตงต้ัง มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-8 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-9 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา ๒๕๕๘

(ระดับสถาบัน)

วันท่ีบังคับใช : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ISSUE : ๑
หนาท่ี ๑/๒

นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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๑. การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม (สกอ.๑.๑) ๓.๑๐ คะแนน 

๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๑.๒)
รอยละ ๒๐

(๒.๕๐ คะแนน) 

๑.๓ อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.๑.๓)
รอยละ ๓๐

(๒.๕๐ คะแนน) 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๔)
๖ ขอ

(๕ คะแนน) 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๕)
๕ ขอ

(๔ คะแนน) 

๒. การวิจัย
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

(สกอ.๒.๑)
๖ ขอ

(๕ คะแนน) 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.๒.๒)
สายสังคม ๑๕,๐๐๐ บาท
สายวิทย ๓๖,๐๐๐ บาท

(๓ คะแนน)


๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.๒.๓)
รอยละ ๑๒

(๒.๗๕ คะแนน) 

๓. การบริการวิชาการ

๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.๓.๑)
๖ ขอ

(๕ คะแนน) 

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๔.๑)
๖ ขอ

(๕ คะแนน) 

๕. การบริหารจัดการ
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม ๗ ขอ

เอกสารควบคุม



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-10 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.๕.๑)

(๕ คะแนน)

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน 
๕.๑.๒ การเงิน 
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง 
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล 
๕.๑.๕ การจัดการความรู 
๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร  
๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) ๓.๕๑ คะแนน 

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ (สกอ.๕.๓)
๔ ขอ

(๓ คะแนน) 

เพ่ิมเตมิ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร) - 
๖. องคประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร. (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๖.๑ ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในตามพันธกิจหลัก (กพร.๕๙
ตัวช้ีวัด ๑)

๓ คะแนน

๖.๑.๑ การผลติบณัฑิต (องคประกอบท่ี ๑ สกอ.)   
๖.๑.๒ การวิจยั (องคประกอบท่ี ๒ สกอ.) 
๖.๑.๓ การบริการวิชาการ (องคประกอบท่ี ๓ สกอ.) 
๖.๑.๔ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (องคประกอบท่ี ๔ สกอ.) 
๖.๑.๕ การบริหารจัดการ (องคประกอบท่ี ๕ สกอ.)      

๖.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณ (กพร.๕๙ ตัวช้ีวัด ๒) ๓ คะแนน * 
๖.๓ การประหยัดพลังงาน (กพร.๕๙ ตัวช้ีวัด ๓) ๓ คะแนน 

๖.๔ การประหยัดนํ้า (กพร.๕๙ ตวัช้ีวัด ๔) ๓ คะแนน 
๖.๕ ระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (กพร.๕๙ ตวัช้ีวัด
๕)

๓ คะแนน 

หมายเหตุ * มีสวนรวม/สนับสนุน
- กําหนดคาเปาหมายตามมติที่ประชุมผูบริหารระดับสูง  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ  หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-11 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

..........................................
(รองศาสตราจารยสภุัทรา โกไศยกานนท)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-1                                                       ระดับสถาบัน                                            
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                          เกณฑ์ สกอ. 
 

  
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-2                                                       ระดับสถาบัน                                            
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2558 
ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ากับดูแล 
1. การผลิตบัณฑิต 
   (5 ตัวบ่งชี)้ 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ)์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  
      (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.3  อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
  (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 
   (3 ตัวบ่งชี)้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
      (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีผ่ายวชิาการและวจิัย 

2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั      
      (ผลลัพธ์) 

รองอธิการบดีผ่ายวชิาการและวจิัย 

3. การบริการวิชาการ 
   (1 ตัวบ่งชี)้ 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายบริการวชิาการ 

4. การท านุบ ารุง    
   ศิลปะและวัฒนธรรม         
   (1 ตัวบ่งชี)้ 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ 
   (3 ตัวบ่งชี)้ 

5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.2 การเงิน รองอธการบดีฝ่ายคลังฯ 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน ผู้ช่วยอธิการบดดี้านประกันฯ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) คณบดีทุกคณะ 

5.3  ระบบก ากับการประกนัคณุภาพหลักสูตร และคณะ
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 

รวมตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน            13 ตัวบ่งชี้  
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับสถาบัน จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ 
 
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน .-    
 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร จ าแนกเป็น
ระดับปริญญาตรีจ านวน 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเท่ากับ  2.92 
และมีหลักสูตรไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 
คณะ /หลักสูตร การก ากับ

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมินหลักสูตร  
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.10 
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.86 
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 2.83 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 2.46 
5. ประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ผ่าน 2.83 

รวม  14.08/5 = 2.82 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่าน 3.40 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา ผ่าน 3.67 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผ่าน 3.40 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 3.59 
5. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผ่าน 3.67 
6. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสินค้าแฟช่ัน ผ่าน 3.25 
7. คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 3.71 

รวม  24.69/7 = 3.53 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่าน 2.94 
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสยีง ผ่าน 2.87 
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย ผ่าน 2.82 
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ผ่าน 2.63 

รวม  11.26/4 = 2.82 
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คณะ /หลักสูตร การก ากับ
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินหลักสูตร  

4. คณะบริหารธุรกิจ   
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ผ่าน 2.09 
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ผา่น 0.00 
3. บัญชีบัณฑิต ผ่าน 3.47 
4. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ ผ่าน 3.18 
5. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ผ่าน 3.21 
6. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน ผ่าน 3.03 
7. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผ่าน 3.29 
8. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 3.07 
9. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่าน 3.32 

รวม  24.66/9 = 2.74 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
1. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร ์ ผ่าน 2.29 
2. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่าน 2.53 
3. วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม ผ่าน 2.48 

รวม  7.3/3 = 2.43 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผ่าน 2.63 
2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 3.40 
3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.01 
4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 2.96 
5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม ผ่าน 3.01 
6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ผ่าน 2.14 
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่าน 2.53 
8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา ผ่าน 2.05 
9. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติเครื่องมือและแม่พิมพ์ ผ่าน 2.20 
10. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ผ่าน 2.29 
11. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือและแม่พมิพ์ ผ่าน 3.10 
12. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมเพื่อ
ความยั่งยืน 

ผ่าน 3.56 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่าน 3.31 
รวม 

 
 36.19/13 = 2.78 

7. คณะศิลปศาสตร์   
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผ่าน 3.33 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่าน 3.34 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ผ่าน 3.36 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์ ผ่าน 3.31 

รวม  13.34/4 = 3.34 
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คณะ /หลักสูตร การก ากับ
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินหลักสูตร  

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
1.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่าน 3.47 
2.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ผ่าน 3.28 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่าน 2.36 

รวม  9.11/3 = 3.04 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า ผ่าน 2.93 
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ ผ่าน 3.05 
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ผ่าน 2.97 
4. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์สิ่งทอ ผ่าน 2.99 
5. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี) ผ่าน 2.38 

รวม  14.32/5 = 2.86 

                       รวมทุกหลักสูตร  
                         

 154.95/53 = 2.92 

 

 

สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 154.95 =   2.92 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 53  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.10 คะแนน 2.92 คะแนน 2.92 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1 - 01 รายงานสรุปการประเมินระดับหลักสูตรของทุกคณะ 
  
  

 
 
 
 
 

       เกณฑ์คุณภาพ :        0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
                                  2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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จุดเด่น 
     - 

จุดที่ควรพัฒนา 
     - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     - 

 
 

ผู้ รับผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

        ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศกึษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

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

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 581 
              - ปฏิบัติงานจริง 540 
              - ลาศึกษาต่อ 41 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 103.5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 17.81 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
103.5 

 
X100  = 17.81 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
(รวมลาศึกษาต่อ) 

581 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
17.81 

 
X 5 = 2.23 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

ร้อยละ 20 ร้อยละ 17.81 2.23 
 
 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-8                                                       ระดับสถาบัน                                            
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                          เกณฑ์ สกอ. 
 

รายการหลักฐาน  
รหัหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา  
กบ. 1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก 
กบ. 1.2-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 

  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
2. สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จัดท าระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ        
สภามหาวิทยาลัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3    อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

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

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

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

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 581 
       - ปฏิบัติงานจริง 540 
       - ลาศึกษาต่อ 41 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 419 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 153 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 8 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 27.88 

 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
162 

 
X 100 = 27.88 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 581 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
27.88 

 
X 5 = 2.32 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

ร้อยละ 30 ร้อยละ 27.88 2.32 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
กบ. 1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการตามต าแหน่งทางวิชาการ  
กบ. 1.3-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 

  
 

จุดเด่น 
1. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. มีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เรื่อง  การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
     จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง/การเข้าค่ายเพ่ือจัดท าผลงานทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมือนกับข้าราชการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  ปีการศึกษา 2557 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ทั้งท่ีหน่วยงานโดยตรงและช่องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 
1. การให้บริการนักศึกษา  (กพศ. 1.4-1-01)  

               1.1 กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
 - การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 4 คน 
 - การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  จ านวน 8.287 คน 
 - การให้บริการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร จ านวน 496 คน 
 - การให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา  จ านวน 489 คน 

              1.2 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี้ 
                    - การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ 
                    - การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ 
                    - การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการชีวิต 

    นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนให้ค าปรึกษา เมื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตก
กังวลในเรื่องการเรียน การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว ส่วนตัว สังคม และอ่ืนๆ โดยการรับฟัง การ
สนับสนุนให้ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ขอรับค าปรึกษา และการเสนอ
แหล่งข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการส่งต่อผู้มาขอรับค าปรึกษา และความช่วยเหลือให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้หลายข่องทาง เช่น เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา 
Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และโทรศัพท์สาย
ด่วนกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

       บริการการให้การปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับ

การปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 
 บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านง

รับการปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือน การท างานเป็นทีม และการพัฒนา
บุคลิกภาพด้านต่างๆ 

 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผูท้ี่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่   
กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-

http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20งาน
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16.30 น. ปรึกษาปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3777 ต่อ 6051/6964  

 การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการ
สามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการ
การให้ค าปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม 
(Group Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6051 /6964 
ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. มีการแนะแนวด้านการใช้ชีวิต ดังนี้ มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2558 
(กพศ. 1.4-1-02) เพ่ือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศีกษาของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ โดยการจัดท าคู่มือนักศึกษา (กพศ. 1.4-1-03) 
แจกในวันปฐมนิเทศ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา   

3. มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  (กพศ. 1.4-1-04)  ให้แก่
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่       
โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
อย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ การรับสมัคร
งาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร  

และมีการแจกคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (กพศ. 1.4 -1-05) ให้แก่
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เช่น เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงาน
ออนไลน์ ทักษะที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการท างาน รายชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
การเตรียมตัวสมัครงาน และที่อยู่ส านักงานจัดหางานต่างๆ  รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

4.1 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-06) เพ่ือสร้างโอกาส
ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการ
สมัครงาน การสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการ
ต้องการ และมีการฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 62 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 
2558 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ จ านวน 62 บริษัท 
- การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ อาทิ เช่น การจัดสวนในขวด การท าผ้ามัดย้อม การเย็บ

กระเป๋าผ้า การท าสบู่แฟนซี ฯลฯ 
- การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ  
- การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ 
- การข้ึนทะเบียนผู้สมัครงาน 
- การเขียน Super Resume 
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 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
        นอกเวลาแก่นักศึกษา  
  1. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/

กิจกรรม (กพศ. 1.4-2-01) จ านวน 13 โครงการ ดังนี้  
1) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 10 
2) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 
3) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย       

ครั้งที่ 32  
4) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
5) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาและส่งเสริความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  

(การฝึกอบรมภายในประเทศ) 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ (ภายใน) มทร.พระนคร 
9) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
10) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
11) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร (การศึกษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
12) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
13) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. กองพัฒนานักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย
การท าบันทึกแจ้งไปยังคณะให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชด์
กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/  (กพศ. 1.4-2-02) 

1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 22 บริษัท (กพศ. 1.4-2-03) อาทิ เช่น บริษัท แอ็คแมน จ ากัด 
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี บริษัท อรรถบูรณ์ จ ากัด เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 8 หน่วยงาน (กพศ. 1.4-2-04) คือ บริษัท สรรพสาร จ ากัด 
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อพจ. จ ากัด บริษัท สปีดี้ แพ็คแอนด์พริ้นท์ จ ากัด บริษัทผลิตพลาสติก (2012) 
จ ากัด เป็นต้น 

 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
  มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาให้กับนักศึกษา ในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ ดังนี้ 
1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามี
จิตส านึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ซึ่งมีการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม
มงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ. 1.4-3-01) 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
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2) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการ

สมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียบรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน การรับ
สัมภาษณ์เข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการฝึก
อาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทมารับสมัครงาน จ านวน 62 บริษัท จัดเมื่อวันที่  21 -22 เมษายน 2559                
ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-02) 

3) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 คณะ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร โดยมีการรับฟังค าชี้แนะจากอาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ที่นักศึกษาได้เลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และมีการสรุปผล  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
(กพศ.1.4-3-03) 

 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
        จากคะแนนเต็ม 5  
  มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการ

ประเมินในข้อ 1-3 โดยมีค่าประเมิน ดังนี้ 
1. มีการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  

มีค่าผลการประเมินเฉลี่ย 4.25 (กพศ. 1.4-4-01) 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา  มีค่าผลการประเมินเฉลี่ย 4.23 (กพศ. 1.4-4-02) 
3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าผล    

การประเมินเฉลี่ย 4.28 (กพศ. 1.4-4-03) 
 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
  มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม           

เพ่ือรายงานต่อผู้นังคับบัญชา ดังนี้ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
(ระยะแรก) (กพศ. 1.4-5-01) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
(ระยะที่สอง) (กพศ. 1.4-5-02)  โดยจะน าข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคมาด าเนินการแก้ไขในครั้ง
ต่อไป ดังนี้  
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ข้อเสนอแนะ 1) อาหารกลางวันไม่อร่อยมีปริมาณน้อยเกินไม่อ่ิม 2) อาหารมาส่งช้า  
3) อาหารว่างไม่อร่อย 4) ห้องสุขาไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไข 1) เปลี่ยนผู้ประกอบการในการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2) จัดท าบัตรคิว 
เพ่ือสับเปลี่ยนกันเข้าห้องน้ า โดยแบ่งตามกลุ่มที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
- โครงการปัฉฉิมนิเทศนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ แอร์ในห้องประชุมไม่เย็น เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวนมาก 
แนวทางแก้ไข แบ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 รอบ เนื่องจากจะได้ดูแลนักศึกษาได้ 
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อย่างทั่วถึง นักศึกษาได้รับบริการที่ดีขึ้น และแอร์ในห้องประชุมไม่ต้องท างานหนัก เนื่องจากมีนักศึกษา
จ านวนมาก 
- โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ 1) อากาศร้อนมาก 2) บูธเล็ก ไม่มีที่นั่งส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มาและนักศึกษา 
ที่ต้องการสมัครงาน 

แนวทางแก้ไข จัดหาบูธที่ได้มาตรฐานมาใช้ภายในงานพร้อมทั้งจัดหาพัดลม และท่ีนั่งให้เพียงพอ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 

ข้อเสนอแนะ อยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
แนวทางแก้ไข เสนอของบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ 2558 ได้น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในปี

การศึกษา 2557 มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การจัด
ภูมิทัศน์ การจัดที่นั่งพักผ่อนให้แก่นักศึกษาในแต่ละศูนย์เพ่ิมมากขึ้น  

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  และ
จัดท าคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 
2559 โดยอนุมัติเงินเหลือจ่ายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างแกนน านักศึกษาในการจัดกิจกรรมรับ
น้องสร้างสรรค์ เพ่ือลดปัญหาการรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งในปีที่ผ่านมานักศึกษารุ่นพ่ีบางส่วนจัด
กิจกรรมรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้กองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษากลุ่มแกน
น าสันทนาการประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งมีการประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและพิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 
มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้เชิญรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกคณะ
ทุกชั้นปี แกนน านักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ประธานนักศึกษาทุกสาขาทุกคณะ องค์การนักศึกษาและสภา
นักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  
 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า จ านวน 1 

โครงการ/กิจกรรม  และคณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาแต่ละคณะอีกทางหนึ่ง  
1. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ            

เพ่ือพัฒนาความรู้ เสริมทักษะ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “Microsoft Office Word & Excels 
(ข้ันสูง)” วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-6-01) 

มหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ เก่าผ่านเว็บไชด์มหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th และเว็บไชด์ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th และ
มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นคลังความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นแหล่งจัดเก็บ
ความรู้และภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับใช้พัฒนาเป็นคลังสมอง       
ซึ่งศิษย์เก่าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ยังมีสมาคม
ศิษย์เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช 

http://www.rmutp.ac.th/
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สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เป็นต้น  
โดยแต่ละสมาคมมีช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคม เช่น สมาคม
ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ใช้ www.arpakorn.com เป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราว
ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า (กพศ.1.4-6-02) โดยเว็บไชด์ของ
สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา
2559 จะท าการโอนย้ายฐานข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมาเป็นข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจะมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือจัดท า
เป็นคลังความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา ( Intellectual 
Capital) ของมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับใช้พัฒนาเป็นคลังสมอง ซึ่งศิษย์เก่าสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจะมีการลงต าแหน่งงานว่างในเว็บไชด์ของสมาคมฯ เพ่ือให้
ศิษย์เก่าท่ีตกงานหรือต้องการหางานท าใหม่สามารถเข้ามาดูต าแหน่งงานที่สนใจ 

 
ระเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 การบริการให้ค าปรึกษา 
กพศ.1.4-1-02 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  
กพศ.1.4-1-03 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
กพศ.1.4-1-04 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
กพศ.1.4-1-05 คู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
กพศ.1.4-1-06 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
กพศ.1.4-2-01 สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
กพศ.1.4-2-02 ตัวอย่าง หน้าเว็บไซด์ต าแหน่งงานว่าง (หางาน) 
กพศ.1.4-2-03 สรุปแหล่งงานเต็มเวลา 
กพศ.1.4-2-04 สรุปแหล่งงานนอกเวลา 
กพศ.1.4-3-01 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
กพศ.1.4-3-02 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
กพศ.1.4-3-03 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษางานทางวิชาชีพวิศวกรรม                                 
กพศ.1.4-4-01 สรุปคะแนนเฉลี่ย การจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตฯ  
กพศ.1.4-4-02 สรุปคะแนนเฉลี่ย การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรฯ  
กพศ.1.4-4-03 สรุปคะแนนเฉลี่ย การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาฯ 
กพศ.1.4-5-01 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 (ระยะแรก) 
กพศ.1.4-5-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 (ระยะท่ีสอง) 

http://www.arpakorn.com/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-6-01 รายงานผลโครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
กพศ.1.4-6-02 ตัวอย่าง หน้าเว็บไชด์ www.arpakorn.com 

 
 

จุดเด่น 
     มีการจัดท าทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาควรมีความหลากหลายและรองรับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มาก
พอ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางประดิษฐา   นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ    ในปีการศึกษา 2558 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (กพศ.1.5-1-01) เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 (กพศ.1.5-1-02) โดยจัดการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (กพ
ศ.1.5-1-03) โดยมีนายกองค์การนักศึกษา,สภานักศักษา เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย เพ่ือระดมความคิดใน
การจัดแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ร่างกายตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 
 

          1.1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ปีงบประมาณ 2559 
(การฝึกอบรมภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 ก.ค.59 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผล
งานที่ศูนย์การค้าซูพรีม โดยโครงการนี้ได้จัดการอบรมให้กับนักศึกษาในเรื่อง การสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน, 
ผู้น านักศึกษากับการใช้ภาษาอักกฤษ, หน้าที่ของนักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย, ภาวะผู้น า, มารยาททางสังคม
, การเรียนรู้เรื่องธรรมะและวัฒนธรรม การเรียนศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังน านักศึกษาไปชม
นิทรรศการและการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง, ร่วมกันปลูกปะการัง หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาเอง (กพศ.1.5-2-1-01) 

1.2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร  (การศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-24 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-13 มิ.ย.59 ณ บาหลีโพลีเทคนิค สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเพชรราชมงคลพระนคร ได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษาต่างชาติได้เห็นและรู้จักความเป็นไทย ผ่านประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทย  เช่น การท าอาหาร
ไทย ศิลปะการแสดง ดนตรีไทย นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้จากนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานในด้านความ
เป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติอื่นด้วย(กพศ.1.5-2-1-02)  

1.3. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2558 โครงการ
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ฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม  D-Hall 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และจันทรา รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครยานก นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การมีจิตอาสาผ่านการท ากิจกรรมกลุ่ม 
และน าเสนอผลงานโดยความคิดของนักศึกษา (กพศ.1.5-2-1-03)  
 1.4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การติดต่อส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา และเมื่อมีปัญหานักศึกษาสามารถติ ดต่อหรือ
ปรึกษาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้ การประกันคุณภาพการศึกษา, ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตน
ของนักศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นต้น (กพศ.1.5-2-1-04)  
 1.5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย.59 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา   จ.พระนครศรีอยุธยา มี
การจัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการท าร่วมร่วมมือเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันเพ่ือให้นักศึกษาผู้น าได้
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (กพศ.1.5-2-1-05) 
 1.6. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระหว่างวันที่ 
25-27 มกราคม 2559 ณ ภูรัญญารีสอร์ท จ.นครราชสีมา เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบัน โดยผ่านการกิจกรรมละลายพฤติกรรม, อบรมให้ความรู้เรื่องอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, 
การมีภาวะผู้น า, การท างานเป็นทีม, ความอดทน, และการตรงต่อเวลาเป็นต้น (กพศ.1.5-2-1-06) 
 1.7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย.2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 
3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ให้ความรู้กับนักศึกษาโดยเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ในการท างานให้กับนักศึกษารุ่นน้องเพื่อเป็น
แนวทางในการท างาน นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องสมัครงาน บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน  การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่การท างาน เป็นต้น (กพศ.1.5-2-1-07) 
          1.8 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ระดว่างวันที่ 21 -22 เม.ย.2559 ณ ชั้น
ล่าง อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยการจัดให้นักศึกษา (บัณฑิต) ได้พบกับสถาน
ประกอบการผ่านการรับสมัครงานโดยตรง นักศึกษาสามารถกรอกใบสมัครงาน และประสบการณ์การ
สัมภาษณ์งานโดยตรงจากผู้ประกอบการ และการเรียนเรซูเม่เพื่อใช้ในการสมัครงานเป็นต้น  (กพศ.1.5-2-
1-08) 
         1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 ณ เรือนไม้ชายคลอง อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม เป็นการอบรมให้
ความรู้เรื ่องการประกันคุณภาพให้กับผู ้น านักศึกษาในแต่ละคณะเพื่อน าไปใช้ ในการปฏิบัติงานสโมสร
นักศึกษาของคณะ และลงนามความร่วมมือกันทั ้ง 9 คณะเพื่อด าเนินงานภายใต้การประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง (กพศ.1.5-2-1-09) 

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒ นานั กศึ กษ า ด า เนิ นการจัด โครงการและกิ จกรรมกีฬ า หรือการส่ ง เสริมสุ ขภ าพ                       

จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
 

2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์ ” ครั้ งที่  10          
ระหว่างวันที่ 19-31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พิธีเปิดที่
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สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา (กพศ.1.5-2-2-01) 
2.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ด าเนินโครงการรอบ

คัดเลือก ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รอบมหกรรม ระหว่าง
วันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  (กพศ.1.5-2-2-02) 

2.3 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย        ครั้ง
ที่ 32 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ด าเนินโครงการระหว่างวันที่  7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี (กพศ.1.5-2-2-03) 

 
(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 
โครงการ  

 

3.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ บ้านมนังคศิลา หลานหลวง 
กรุงเทพฯ โดยน านักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็ก พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม (กพศ.1.5-2-3-01) 

3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 ก.ค.59 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่
ศูนย์การค้าซูพรีม โดยโครงการได้น านักศึกษาไปร่วมกันปลูกปะการัง ณ ศูนย์อาสาบ้านดินไทย อ่าวแสมสาร จ.
ชลบุรี (กพศ.1.5-2-3-02) 

            3.3 โครงการเพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาร่วมกันท าจิตอาสาสอนน้องให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมเล่นเกมส์ เล่า
นิทาน น าสิ่งของจ าเป็นมอบให้กับน้องเพ่ือแบ่งปันความสุข ความรัก ความอบอุ่นให้แก่เด็ก   (กพศ.1.5-2-3-02) 
 

(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  จ านวน 6 

โครงการ 
4.1 กิจกรรม “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี” ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่    

11 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป วางพานพุ่มถวายราชสดุดี          ณ 
D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 12 สิงหาคม 2558 เดินเทิดพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพ่ือให้นักศึกษามีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงบ าเพ็ยประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน (กพศ.1.5-2-4-04) 

4.2 โครงการวันปิยมหาราช ด าเนินโครงการวันที่  23 ตุลาคม 2558 ณ D-Hall คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เดินเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงพระ
ราชกรณียกิจอันเป็นคุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศไทย และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ าเพ็ย
ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน (กพศ.1.5-2-4-05) 

4.3 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม   โดยน า
นักศึกษาเข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ณ ด้านในประตูพระวรุณอยู่เจน วังสวนจิตรลดา เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-21                                                       ระดับสถาบัน                                            
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                          เกณฑ์ สกอ. 
 

ประเทศชาติและประชาชน (กพศ.1.5-2-4-06) 
4.4 โครงการแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช

วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)       เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัย
แด่พระภิกษุสงฆ์ (กพศ.1.5-2-4-07) 
 

(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ 
5.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”(การศึกษาแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมในต่างประเทศ) ด าเนินการระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2559 ณ (Nanning College for 
Vocation Technology) เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกลางสี ประเทศสาธารณรัฐ   ประชาชนจีน ระยะที่ 
2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 5-13 มิถุนายน 2559 ณ บาหลีโพลีเทคนิค ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นักศึกษาได้
น าประเพณี ความเป็นไทยไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ทราบถึงความเป็นไทย เช่น การท าอาหารไทย 
มารยาทไทย การร่ายร า และการเล่นดนตรีไทย เป็นต้น  (กพศ.1.5-2-5-01) 
          5.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา “และกิจกรรม 9 ราช
มงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2559 ณ มทร.สุวรรณภูมิ      จ.พระ
นครศรีอยุทธยา ศูนย์หันตรา ได้จัดให้การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย เช่น การประกวดการขับร้อง
เพลงลูกทุ่ง, การแสดงของภาคต่าง ๆ จากนักศึกษาผู้น าของทั้ง 9 มทร. เป็นต้น  (กพศ.1.5-2-5-02)           

5.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 ก.ค.59 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่
ศูนย์การค้าซูพรีม นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มารยาทไทย การ
ท าอาหารไทย การร่ายร า การเล่นดนตรีไทย และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นกับผู้อ่ืนได้ เป็นต้น  (กพศ.1.5-2-5-
03)  
 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา จ านวน 5 โครงการได้แก่ 

 

3.1 กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2559 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
กิจการนักศึกษาของทั้ง 6 สถาบัน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องการประกันคุณภาพกับการ
ท างานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ. 1.5-3-01) 
       3.2 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (9 มทร.)/ เป็นกิจกรรมความร่วมมือที่จัดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการ
ท างานของผู้น านักศึกษา (กพศ.1.5-3-02) 
       3.3 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ (9 คณะ) เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับผู้น านักศึกษาทั้ง 9 คณะ เพ่ือ
การท างานร่วมกันในองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา (กพศ.1.5-3-03) 
       3.4 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการประกัน  คุณภาพ
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การศึกษา ระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย.59 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการท าร่วม
ร่วมมือเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพนอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันเพ่ือให้นักศึกษาผู้น าได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
(กพศ.1.5-3-04) 
        3.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.59 ณ เรือนไม้ชายคลอง อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพให้กับผู้น านักศึกษาในแต่ละคณะเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษาของคณะ และลง
นามความร่วมมือกันทั้ง 9 คณะเพ่ือด าเนินงานภายใต้การประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง (กพศ.1.5-3-05) 
 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
       กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน (กพศ.1.5-4-01) และ รอบ 12 เดือน    (กพศ.1.5-4-
02) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ น าผลการประเมินที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (กพศ.1.5-4-03) และครั้งที่ 3/2558            (กพศ.1.5-4-04) เพ่ือให้
ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยมีผลการสรุปผล ดังนี้ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มกราคม 2559) 
ล าดั
บที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่/สถานที่
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค์/
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางแก้ไข 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างผู้น านักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

ระหว่างวันที่ 21-23 
มกราคม 2559 ณ 
ห้องประชุม D-Hall 
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม และ
จั น ท ร า รี ส อ ร์         
จ.นครนายก 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
55=47 คน 

120 คน 

- รายชื่อนัก ศึกษาที่
ค ณ ะ ส่ ง ม า กั บ
นั ก ศึ กษ าที่ เข้ าร่ วม
โครงการไม่ตรงกัน 

- บันทึกแจ้ งคณะ
ห า ก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ
โค ร ง ก า ร ท ร า บ
ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น
ด าเนินโครงการ 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

86.60 

2 โครงการกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร  
“พระนครเกมส์” ครั้งที่ 
10 

ระหว่างวันที ่19-21 
ต.ค.58 ณ มทร.
สุวรรณภูมิ ศาลายา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
1,300 = 1,105 

คน 

1,300 คน 

- ต้ อ ง ย ก เ ลิ ก
ก าหนดการแข่ งขั น
ห ล า ย ร า ย ก า ร
เนื่ อ ง จ า ก เกิ ด เห ตุ
ท ะ เล า ะ วิ ว าท ข อ ง
นักศึกษา 

- ผู้ บ ริห าร ให้ ตั ด
สิทธิ์คณะที่มี เรื่อง
ขอ งก ารท ะ เลาะ
วิวาท เพื่อเป็นการ
ป้องกันเหตุ 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

85.40 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 86.00 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 32 

ระหว่างวันที่  6-13 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์
หั น ต ร า  จ .

ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

200 = 170 คน 

 
268 คน 

 

- ที่พักนักกีฬา เบาะ
รองนอนเป็นเส่ือโยคะ 
ไม่ เหมาะที่ จะมาใช้
ร อ ง น อ น  ท า ใ ห้

- เจ้ าห น้ าที่ ที่ ท า
หน้าที่ประสานงาน
เรื่องที่พักควรไปดู
สถานที่พักจริงว่ามี
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พระนครศรีอยุธยา 
 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

84.20 
 

นักศึกษาพักผ่อนไม่
เพียงพอ 

สภาพเหมาะที่จะ
เ ป็ น ที่ พั ก ข อ ง
นั ก กี ฬ า ห รื อ ไม่ 
เลื อ กสถาน ที่ ที่ มี
ค ว า ม เห ม าะ ส ม           
ถูกสุขลักษณะ 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 89.80 

4 โครงการสมัครเข้าร่วม
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 43 

ร อ บ คั ด เ ลื อ ก 
ระหว่างวันที่      7-
1 3  พ .ย .5 8  ร อ บ
มหกรรม  ระหว่าง
วันที่  9 -18 ม.ค.59      
ณ  ม .ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต และ ม.
อุบลราชธานี  
 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 130 = 
111 คน 

166 คน - มีรถรับส่งนักกีฬาไม่
เพี ย งพ อ  เมื่ อ ต้ อ ง
เดิ น ท า งไป แ ข่ งขั น
หลายรายการพร้อม
กัน 

- เช่ า รถ เพิ่ ม เติ ม 
จัดท าแผนการใช้รถ
เพื่ อ บ ริ ก า ร ส่ ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน
รายการต่าง ๆ การบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

86.00 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

87.20 

5 โค รงก ารส่ ง เส ริมอั ต
ลั ก ษ ณ์ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

ระหว่างวันที่ 25-27 
ม .ค .5 9        ณ 
ภูรัญญา รีสอร์ท เขา
ใหญ่       อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
65 = 55 คน 

68 คน  - - 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

89.80 
และการ
สังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

91.40 

 
สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

 ผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพรวม 1,751 คน = 1,488 คน ผลการด าเนินงานภาพรวม 2,008 คน 

    เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ  88.20 
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ  100

  
 ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนากจิกรรมนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมนักศกึษา อย่างน้อยปีละ 1 เครือข่าย 

ผลการด าเนินงาน 1 เครือข่าย ดังน้ี 
1.1 กิจกรรมลงนามเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 1 กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 

2.1 กิจกรรมมอบโลป่ระกาศเกียรติคณุแด่ศิษยเ์ก่า ของ มทร.ทั้ง 9 คณะ 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
(รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่/สถานที่

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปัญหา/อุปสรรค์/
ข้อเสนอแนะ 

แนวทำงแก้ไข 

1 โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่ ออบรมให้ความรู้
และส่งเสริมสนับสนุน
การประกัน คุณภาพ
การศึกษา 

ระหว่างวันที่  6 -9 
เม .ย .59 ณ  มทร.
สุ ว รรณ ภู มิ  ศู น ย์
หั น ต ร า  จ .
พระนครศรีอยุธยา  

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
53 = 45 คน 

112 คน - เป็นโครงการที่ดี  ที่
ช่วยให้ได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน การเข้าสังคม 
แ ล ะ ป รั บ เป ลี่ ย น
ทัศนคติต่าง ๆ 
 

- เสนองบประมาณ 
ให้มีการจัดโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

88.70 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

ระหว่างวันที่  21 -
22 เม.ย.59 ณ ชั้น 
3  อ า ค า ร ม งค ล
อ า ภ า  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
2,720 คน 

2,890 คน - แอร์ในห้องประชุม
เนื่องจากมีนักศึกษา
เข้าร่วมจ านวนมาก 
 

- แบ่งนักศึกที่เข้าร่วม
โครงการออกเป็น  
2 รอบ เนื่องจากดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
นั ก ศึ กษาได้ รับ ก าร
บริการที่ดีขึ้นและแอร์
ไม่ ต้ อ งท า งาน ห นั ก
เนื่องจากมีนีกศึกษา
จ านวนมาก 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

86.80 และ
การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

85.80 

3 โครงการนัดพบสถาน
ประกอบการ 

ระหว่างวันที่  21 -
22 เม.ย.59 ณ ชั้น
ล่าง อาคารพร้อม
ม ง ค ล  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ 

ร้อยละ 85 
ของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 
45 = 38 คน 

 
 

45 คน 

- อากาศร้อนมาก 
- บู ธ เล็ ก  ไม่ มี ที่ นั่ ง
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มา
รั บ ส มั ค ร  แ ล ะ
นัก ศึกษาที่ ต้ องการ
สมัครงาน 

- ให้บริษัท จ็อป ท็อป
กันด าเนินการจัดหาบธู
ที่ ได้ม าตรฐานมาใช้
ภายในงาน 
พร้อมทั้งจัดหาพัดลม 
และที่นั่งให้เพียงพอ 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

92.40 และ
การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

 
87.20 

4 โค ร งก ารอ บ รม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การประกัน คุณภาพ
การศึกษา (ภายใน )     
มทร.พระนคร 

ระหว่างวันที่  15 -
1 7  พ .ค .5 9  ณ 
เรือนไม้ชายคลอง 
อั ม พ ว า  
จ.สมุทรสงคราม  

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้ารว่ม

โครงการ 65 = 
55 คน 

81 คน - เนื้อหาเยอะ เข้าใจ
ยาก รูปแบบการ
น าเสนอไม่น่าสนใจ 

- การจัดโครงการครั้ง
ต่อไป ควรจัดท าเป็น
การ์ตูน  เอกสารที่ มี
สีสัน กระชับเข้าใจง่าย  
- เน้นการท ากิจกรรม
โดยแฝงเนื้อหาของ
การประกันเพือ่ให้เกิด
ความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

85.60 

5 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักศึกษา “เพชรราช
ม ง ค ล พ ร ะ น ค ร ” 

ระยะที่ 1 ระหว่าง
วันที่  16 -24 พ.ค.
5 9  ณ  วิ ท ย า ลั ย
เท ค โน โ ล ยี ก า ร

ร้อยละ 85  
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 36 = 
30 คน  

34 คน - วิทยาลยัเทคโนโลยี
การอาชพีหนานหนิง 
ส่งตารางการอบรม
ล่าช้า และปรับเปลี่ยน

- ผู้ประสานงานควร
ยื น ยั น ข้ อ มู ล กั บ
วิทยาลัยฯ เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนของ
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(การศึกษาแลกเปลี่ยน
วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
ต่างประเทศ) 

อาชีพหนานหนิ ง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ประชาชนจีน 
ระยะที่ 2 ระหว่าง
วั น ที่  5  มิ .ย .-1 3 
มิ.ย.59 ณ บาหลีโพ
ลี เ ท ค นิ ค 
ส า ธ า ร ณ รั ฐ
อินโดนีเซีย 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

การสังเกต ตารางการอบรม ท าให้
การวางแผนต้อง
คลาดเคลื่อน 
- นักศึกษาสื่อสารดว้ย
ภาษาอังกฤษได้น้อย  

ตารางการอบรมและ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่
ในการอบรม 
- ค ว ร คั ด เ ลื อ ก
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
ค ว ามส าม ารถด้ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะ
ฟังและสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเพื่ อ ให้ ได้ รับ
ประโยชน์และความรู้  
 

ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 85 

85.80 

6 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักศึกษา “เพชรราช
ม ง ค ล พ ร ะ น ค ร ”        
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  25 59 
( ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ภายในประเทศ) 

ระหว่ า งวั นที่  13 
พ.ค.-7 ก.ค.59 มท
ร.พระนคร สถานที่
ส า คัญ  ๆ และจัด
นิ ท ร ร ศ ก า ร
แ ส ด ง ผ ล ง า น ที่
ศูนย์การค้าซูพรีม 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
65=55 คน 

55 คน -นั ก ศึ ก ษ า ไม่ เห็ น
ความส าคัญ   เข้าร่วม
กิ จกรรมไม่ ครบทุ ก
กิจกรรมที่จัดให้ 

-น าระบบทรานสคริป
กิจกรรมเข้ามาช่วยใน
การให้นักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม การบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 
85.00 

 7 โค ร งก ารอ บ รม เชิ ง
ปฏิบัติการสร้างแกนน า
นักศึกษาจัดกิจกรรม
รับน้องเชิงสร้างสรรค์ 

ระยะที่ 1 ระหว่าง
วั น ที่  2 1 -2 3 
มิถุนายน 2559 ณ 
รร.ศุภาลัย    ป่าสัก 
รีสอร์ท แอนด์ สปา         
จ.สระบุรี 
ระยะที่ 2 ระหว่าง
วั น ที่  6 -8 
กรกฎาคม 2559 ณ 
ห้ อ ง  R101 ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์
พณิชยการพระนคร 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 340 
= 289 คน 

340 คน - อ ย าก ให้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 

-เสนอของบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 
85.80 

8 โครงก ารปฐมนิ เท ศ
นั ก ศึ กษ า ป ระจ าปี
การศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่  28 -
2 9  ก ร ก ฎ า ค ม 
2 5 5 9  ณ  ห้ อ ง
ประชุมมงคลอาภา 
1  ชั้ น  3  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ 

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ  
3,966 คน 

3,966 คน - ห้องน้ ามีไม่เพียงพอ 
- แอร์ไม่ค่อยเย็น 

- ให้นักศึกษาพลัดกัน
เข้าห้องน้ ากลุ่มละไม่
เกิน 20 คน โดยมีรุ่นพี่
ดูแล ชั้น 2 และ 3 
- ผู้บริหารสั่ งการให้
เจ้าของสถานที่มีการ
ต ร ว จ ส ภ า พ
เครื่องปรับอากาศให้มี
ความพร้อมใช้งาน 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
86.80 และ
การสังเกต 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 
87.40 
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 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 รอบ 6 
เดือน (กพศ.1.5-5-01) และรอบ 12 เดือน (กพศ.1.5-5-02) รวมทุกโครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2558 จ านวน 13 โครงการ โดยทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ (ตามตาราง
สรุปผล ข้อ 4) จึงท าให้แผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส าเร็จตามแผน  
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (กพศ.1.5-
6-01) และครั้งที่ 3 (กพศ.1.5-6-02) สรุปได้ดังนี้ 

-    โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
     ข้อเสนอแนะ คือ รายชื่อนักศึกษาที่คณะส่งมากับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกัน 
     แนวทางแก้ไข คือ บันทึกแจ้งคณะหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินโครงการ 
     -    โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  

 ข้อเสนอแนะ คือ ที่พักนักกีฬา เบาะรองนอนเป็นเสื่อโยคะไม่เหมาะที่จะมาใช้รองนอนท าให้      
 นักศึกษาพักผ่อนไม่เพียงพอ 
 แนวทางแก้ไข คือ – เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ประสานงานเรื่องที่พักควรไปดูสถานที่พักจริงว่ามี    
 สภาพเหมาะที่จะเป็นที่พักของนักกีฬาหรือไม่ เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะ 

     -    โครงการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 
          ข้อเสนอแนะ คือ  มีรถรับส่งนักกีฬาไม่เพียงพอเมื่อต้องเดินทางไปแข่งขันหลายรายการ 
          พร้อมกัน 
          แนวทางแก้ไข คือ เช่ารถเพ่ิมเติมจัดท าแผนการใช้รถเพ่ือบริการรับ-ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 
          รายการต่าง ๆ 
     -    โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
ข้อเสนอแนะ นักศึกษาอยากให้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการประกันเป็นประจ า เพราะได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน  
แนวทางแก้ไขคือ เสนอของบประมาณทุกปีต่อเนื่องเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และโครงการนัดพบสถานประกอบการ 
ข้อเสนอแนะคือ แอร์ไม่ค่อยเย็น บูธรับสมัครงานมีขนาดเล็ก ไม่มีที่ส าหรับให้นักศึกษากรอกเอกสาร 
แนวทางแก้ไขคือ แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 รอบเพื่อลดความแออัด แอร์จะได้ท างานได้ดีขึ้น ส่วนบูธได้ท า
การประสานกับบริษัทจ็อปท็อปกัน เพ่ือจัดตั้งบูธที่มีมาตรฐาน ที่พ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาได้กรอกเอกสาร
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สมัครงาน มีพัดลมและเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ส าหรับบริการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร. พระนคร  

ข้อเสนอแนะ คือ เนื้อหาเข้าใจยาก ท าให้รู้สึกเบื่อ ไม่น่าสนใจ 
แนวทางแก้ไข คือ จัดท าสื่อในการอบรมในรูปแบบของการ์ตูน หรือแอนนิเมชั่น เพ่ือสร้างความสนใน 
เข้าใจง่าย และไม่น่าเบื่อ 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ)  
ข้อเสนอแนะ คือ วิทยาลัยหนานหนิงส่งตารางการอบรมล่าช้า และปรับเปลี่ยนตารางอบรมท าให้แผนที่
วางไว้เกิดความคลาดเคลื่อน และนักศึกษาสื่อสารภาษาอังกฤษได้น้อย 
แนวทางแก้ไข คือ ผู้ประสานงานควรมีการยืนยันข้อมูลตารางอบรมโดยมีลายลักษณ์อักษร มอบหมายให้
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาที่มีความสามรถภาษาอังกฤษเป็นผู้ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนักศึกษาด้วยกันได้ 

      -    โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ปีการศึกษา  
           2558 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) 
           ข้อเสนอแนะ คือ นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญ   เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบทุกกิจกรรมที่จัดให้  
           แนวทางแก้ไข คือ น าระบบทรานสคริปกิจกรรมเข้ามาใช้เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและ 
           เห็นความส าคัญของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา 
      -    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
           ข้อเสนอแนะ คือ - อยากให้มีการจัดกิจกรรม ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
           แนวทางแก้ไข คือ เสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
       -    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
            ข้อเสนอแนะ คือ  ห้องน้ามีไม่เพียงพอ แอร์ไม่ค่อยเย็น  
            แนวทางแก้ไข คือ ให้นักศึกษาพลัดกันเข้า ห้องน้ ากลุ่มละไม่เกิน 20 คน โดยมีรุ่นพี่ดูแล      
            ชั้น 2 และ 3, ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าของสถานที่มีตรวจสภาพ เครื่องปรับอากาศให้มีความ  
            พร้อมใช้งาน, ในปีต่อไปขอให้จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็นสองรองเนื่องจากมี 
            ข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ และเพ่ือบริการนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 
   กองพัฒนานักศึกษา น าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ ได้จากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา มาปรับปรุงการด าเนินงานและแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในครั้งต่อไป 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 6 ข้อ 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กพศ.1.5-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
(กพศ.1.5-1-02) แผนปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
(กพศ.1.5-1-03) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2558 

 (กพศ.1.5-2-1-01) 
(กพศ.1.5-2-3-02 ) 
(กพศ.1.5-2-5-03) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”          
(การฝึกอบรมภายในประเทศ) 
 

(กพศ.1.5-2-1-02) 
(กพศ.1.5-2-5-01) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”            
(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
 

(กพศ.1.5-2-1-03) 
(กพศ.1.5-2-4-01) 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2558 

(กพศ.1.5-2-1-04) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
(กพศ.1.5-2-1-05) 
(กพศ.1.5-2-5-01) 
(กพศ.1.5-3-04) 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

(กพศ.1.5-2-1-06) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กพศ.1.5-2-1-07) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
(กพศ.1.5-2-1-08) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
(กพศ.1.5-2-2-01) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP” เกมส์ ครั้งที่ 10 

(กพศ.1.5-2-2-02) 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
“นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 43 
 

(กพศ.1.5-2-2-03) 
โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 32 “พระนครเกมส์ 

(กพศ.1.5-2-3-01) 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็ก พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

(กพศ.1.5-2-3-03) โครงการเพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง 
(กพศ.1.5-2-4-04) กิจกรรม “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรณษา มหาราชินี”  
(กพศ.1.5-2-4-05) โครงการวันปิยมหาราช 
(กพศ.1.5-2-4-04) โครงการแห่เทียนพรรษา 
(กพศ.1.5-2-4-07) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
(กพศ.1.5-3-05) 

(กพศ.1.5-2-1-09) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) 

(กพศ.1.5-3-01) กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน 

(กพศ.1.5-3-02) 
กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.) 

(กพศ.1.5-3-03) กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  

การศึกษาระดับคณะ (9 คณะ) 
(กพศ.1.5-4-01) 
(กพศ.1.5-5-01) 

สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    
รอบ 6 เดือน 

(กพศ.1.5-4-02) 
(กพศ.1.5-5-02) 

สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    
รอบ 12 เดือน 

(กพศ.1.5-4-03) 
(กพศ.1.5-6-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา             
ครั้งที่ 2/2558 

(กพศ.1.5-4-04) 
(กพศ.1.5-6-02) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา            
ครั้งที่ 3/2558 

 
จุดเด่น 

1. น าระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และคณะเพ่ิมมากขึ้น 

2. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบมากขึ้น ทั้งของคณะและ
มหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงหลักเกณฑ์การผ่านเกณฑ์ตามระบบทรานสคริปกิจกรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถจบตามหลักสูตรที่ก าหนด  

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางประดิษฐา   นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

         

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ     ปีการศึกษา 2558 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ              
งานสร้างสรรค์ 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.2.1-1-01) 

2) จัดท าเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th ซ่ึงครอบคลุมข้อมูลต่างๆ เช่น 
ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย,  ขอมูลดานการวิจัยและงานสราง
สรรค์, ข้อมูลดานแหลงเผยตีพิมพ์ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ์และ ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติอื่นๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น (สวพ. 2.1-1-02)  

3) จัดท าระบบบริหารงานวิจัย http://rpm.rmutp.ac.th/ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-03) 

4) จัดให้มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นอ้างอิงงานวิจัยผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th/
งานวิจัย-และ-e-book/ (สวพ.2.1-1-04) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้น

นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  
1) มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซ่ึงเปนจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยกตามศูนย์

และแต่ละคณะจะจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยตามประเภทของห้องปฏิบัติการนั้นๆดังนี้(สวพ.2.1-2-01)    
-  ห้องปฏิบัติการ จ านวน 220 ห้อง พ้ืนที ่18,597.22 ตร.ม. 
- ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 ห้อง พ้ืนที ่4,067 ตร.ม. 

2) มีห้องสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

http://rpm.rmutp.ac.th/
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แยกตามศูนย์ซึ่งบริหารโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนห้องสมดุ 7 ห้อง พ้ืนที่ 2,523.35 
ตร.ม. (สวพ.2.1-2-02)    

3) มีเว็ปไซต์ www.ird.rmutp.ac.th และระบบบริหารงานวิจัย http://rpm.rmutp.ac.th/และ 
ฐานข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/ เป็นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีอ่ านวยความสะดวกด้านการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือสารสนเทศฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย 
เป็นต้น (สวพ.2.1-2-03)  

4) มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติโดยความร่วมมือเครือข่าย 9 
ราชมงคล อย่างต่อเนื่องทุกปี (สวพ.2.1-2-04)    

5) มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับบุคลากรเข้าร่วมการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-2-05)   
 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัยซึ่งครอบคลุมบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสานสนับสนุน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัยของนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (สวพ.2.1-3-01)   
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณเงินรายจ่าย 32,091,130 42,052,800 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 3,317,200 1,070,000 
งบประมาณเงินรายได้คณะ 2,150,000 2,104,000 
งบประมาณวิจัยสถาบัน 1,100,000 บาท 738,650 

รวม 37,558,330 บาท 47,714,390 
                     

                   3.2 งบประมาณสนับสนุบทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา (สวพ.2.1-3-02)   
 

แหล่งงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณส าหรับนักศึกษา 1,200,000 1,000,000  
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ การจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

1) สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จ านวน 2 ฉบับ คือ 
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 250,000 บาท และ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
150,000 บาท (สวพ.2.1-4-01)   

2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือเครือข่าย 9 ราชมงคล จ านวน 
750,000 บาท (สวพ.2.1-4-02)   

3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 500,000 บาท (สวพ.2.1-4-03)   

4) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (สวพ.2.1-4-04)   

http://rpm.rmutp.ac.th/และ
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการและสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยทั้งบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ดังนี้ 

1) มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือเวียน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สวพ. (สวพ.2.1-5-01) 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/0100 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.2.1-5-02) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  
             กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าราคากลางงานวิจัย 
   และสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2558 
    กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
                             ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 

กิจกรรมที่ 3  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัย/วิชาการ  
                วันที่ 28 มกราคม 2559 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย  
                ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
3) มีการสรางขวัญและก าลังใจใหบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพื่อมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่มีการบริหาร
งานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี (สวพ.2.1-5-03)     
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1) การก าหนดผูรับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจนปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.1-6-01) 

2) จัดท าขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ สวพ. (สวพ.
2.1-6-02)     

3) มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากร โดย
จัดท าเป็น   

   - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.
2555 (สวพ.2.1-6-03) (3.2)  

   - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-04)     

4) มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 
17 ผลงาน (สวพ.2.1-6-05) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา :  

งานพัฒนาเว็ปไซต์ และ งานฐานข้อมูลงานวิจัย 
สวพ.2.1-1-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-1-03 ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร http://rpm.rmutp.ac.th/ 
สวพ.2.1-1-04 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย http://www.rmutp.ac.th  
สวพ.2.1-2-01  รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-2-02  รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.1-2-03 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 

ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร http://rpm.rmutp.ac.th/ 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย http://www.rmutp.ac.th  

สวพ.2.1-2-04 หนังสืออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7  
สวพ.2.1-2-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 
สวพ.2.1-3-01 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ ป ี2559 
สวพ.2.1-3-02 หนังสืออนุมัติรายชื่อโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจ าปี 

2558 และ ปี 2559 
สวพ.2.1-4-01 เอกสารอนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปี 2558 

และ ปี 2559 
สวพ.2.1-4-02 หนังสืออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่  7 
สวพ.2.1-4-03 หนังสืออนุมัติโครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2558 และ 

ปี 2559 
สวพ.2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  
สวพ.2.1-5-01 เอกสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.1-5-02 เอกสารอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-5-03 เอกสารการคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 
สวพ.2.1-6-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา : งานทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-02  ขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

http://www.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2558.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2558.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-6-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

พ.ศ.2555  
สวพ.2.1-6-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

จัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-05 สรุปรายชื่อผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 17 ผลงาน 

 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น 
การสนับสนุนงบประมาณท างานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ การสนับสนุน
งบประมาณส าหรับพัฒนานักวิจัย เป็นต้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีจ านวนน้อยมาก รวมถึงผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการวิจัยที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.สิงค์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง 

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย 
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนท่ีได้  = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   
              จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน   

 

 

ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59) มีจ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี.้- 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงิน 
 

จ านวน อ.ประจ า 
ที่ปฎิบัติงานจริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จ านวนอารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรฯ์ 3,695,710 0 3,695,710 35 105,591.71 5 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์
6,403,315 1,285,000 7,688,315 78 98,568.14 5 

3 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

1,475,240 3,280,000 4,755,240 30 158,508 5 

4 คณะบริหารธรุกิจ 5,380,310 0 5,380,310 92 0 5 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3,873,320 0 3,873,320 79 49,029.37 5 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 1,506,990 0 1,506,990 13 115,922.31 5 
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4,350,010 578,750 4,928,760 61 80,799.34 5 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 10,732,775 2,294,000 13,026,775 105.5 123,476.54 5 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 976,725 0 976,725 85.5 11,423.68 2.28 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 898,620 0 898,620 30 29,954 2.50 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 11,821,940 0 11,821,940 23 513,997.39 5 

 
รวม 9 คณะ 45,734,645 7,437,750 

 
58,552,705 

 
540 - 39.78/9 

= 4.42 
 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   3 คะแนน 4.42 

คะแนน 
4.42 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แยกตามคณะ  
สวพ. 2.2-02 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามคณะ 
สวพ. 2.2-03 ผลการประเมินของทุกคณะ 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยส าหรับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

2. ก่อนและระหว่างท างานวิจัยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

3. หลังสิ้นสุดการวิจัยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการและในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.เฟ่ืองฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.สิงค์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง 
ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย 
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

คะแนนท่ีได้ =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   
                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา 2558 

(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 39 80 31 95 70 117.5 89.5 34 25 581 
- ปฏิบัติงานจริง 35 78 30 92 61 105.5 85.5 30 23 540 
- ลาศึกษาต่อ 4 2 1 3 9 12 4 4 2 41 
จ านวนนักวิจัยทัง้หมด - - - - - - - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ 
 

          

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

5 3 2 10 0 106 6 0 0 132 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสาร
ทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

3 0 0 13 
ว=1 
ส=12 

4 2 7 1 0 30 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 
 

3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

2 5 3 1 0 2 0 1 0 14 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

2 5 1 5 
ว=1 
ส=4 

0 3 0 3 0 19 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

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

คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 4 1 0 18 6 0 30 0 62 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

          

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 

          

- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน(1.00) 

          

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

0 1 0 2 0 0 0 1 0 4 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 18 18 7 31 22 120 13 36 0 265 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 9.2 12.6 4.0 1.2 19.6 32 **4.0 34.4 0 129.6 

**12.6 
จ านวนงานสร้างสรรค์           
- งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

          

งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน (0.40) 

          

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

        4 4 

งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

          

งานสร้างสรรค7ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

          

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.4 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ 

9.2 12.6 4.0 1.2 19.6 32 **4.0 34.4 2.4 132 
**12.6 

          

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

หน่วยงาน จ านวผลงาน
วิชาการ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รวมค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ผลรวมถ่วง นน. 
ของผลงาน
วิชาการ 

จ านวนอาจารย์
และนักวิจยั

ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 5*.20 
3*.40 
3*.40 
2*.60 
2*.80 
3*1.0 

1.0 
1.2 
1.2 
1.2 
1.6 
3.0 

9.2 39 23.59 3.93 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 18 3*.20 
5*.60 
5*.80 
4*1.0 
1*1.0 

0.6 
3.0 
4.0 
4.0 
1.0 

12.6 80 15.75 2.63 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 2*.20 
3*.60 
1*.80 
1*1.0 

0.4 
1.8 
0.8 
1.0 

4.0 31 12.90 2.15 

4.คณะบริหารธุรกิจ 31 10*.20 
13*.40 
1*.60 
5*.80 
2*1.0 

2.0 
5.2 
0.6 
4.0 
2.0 

13.8 95 - 2.69 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    12.6 82 15.37 3.84 
-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    1.2 13 9.23 1.54 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 4*.40 

18*1.0 
1.6 
18.0 

19.6 70 28 4.67 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120 106*.20 
2*.40 
1*.40 
2*.60 
3*.80 
6*1.0 

21.20 
0.8 
.40 
1.2 
2.4 
6.0 

32.0 117.5 27.23 4.54 

7. คณะศิลปศาสตร์ 13 6*.20 
7*.40 

1.2 
2.8 

4.0 89.5 4.47 1.12 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 36 1*.40 
1*.60 
3*.80 
30*1.0 
1*1.0 

0.4 
0.6 
2.4 
30.0 
1.0 

34.4 34 101.18 5 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 4 4*.60 2.4 2.4 25 9.6 1.60 
รวม 9 คณะ  269   132 581  28.33/9 

=3.15 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   2.75 

คะแนน 
3.15 

คะแนน 
3.15 

 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.3-01 ตารางแสดงผลงานทางวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์แยกตามระดับคุณภาพ  

และแยกตามคณะ 
สวพ. 2.3-02 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามคณะ 
สวพ. 2.3-03 ผลการประเมินของทุกคณะ 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวนน้อยเมื่อ

เทียบกับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย 
3. ผลงานวิชาการที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ

จ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ผลักดันให้อาจารย์ นักวิจัย มีการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการท างานวิจัย 
2. ผลักดันให้อาจารย์ นักวิจัย น าผลงานวิจัยจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง 

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย 
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มผีลการด าเนินงาน) 

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
       ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการงานบริการวิชาการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 และมีการก าหนดชุมชนตามพ้ืนที่เป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักในการให้บริการวิชาการ คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงมีพ้ืนที่รองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท และก าหนดแผนโครงการในลักษณะบูรณาการที่
เสนอขอภายใต้ “โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งมีการก าหนดแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ ตามรายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการงานบริการวิชาการ (สวพ. 3.1 -1-01) โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้ก าหนดชุมชนเป้าหมาย เพ่ือน าองค์ความรู้ไปด าเนินการโครงการตามความต้องการของ
ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สวพ. 3.1-1-02) โดยก าหนดพ้ืนที่และมีคณะเข้า
ร่วมด าเนินโครงการดังนี้ 

1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1.1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน กรุงเทพมหานคร 
1.2. คณะอุตสาหกรรมสิ ่งทอและออกแบบแฟชั่น : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร  
2. พื้นที่จังหวัดราชบุรี 
     2.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการต่อยอดภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี 
     2.2 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการ SMART ENGLISH เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจ

โฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาขุนแสน อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
2.3 คณะศิลปะศาสตร์ : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ ชุมชนสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 
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จังหวัดราชบุรี 
3. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

3.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ 
จังหวัดนนทบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2) 

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการการลดความเสี่ยงในการปลูกทุเรียนด้วยการลดความเค็มของ
น้ าในพื้นท่ีสวนทุเรียน จังหวัดนนทบุรี 

3.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการ การประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่น ด้วยวัสดุอย่างง่ายเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางม่วง จังหวัดนนทบุรี 

4. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
4.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวน
เก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ (เป็นการติดตามผลต่อเนื่องจากระยะท่ี 1 และ 2) 

4.2 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ ชุมชนตรอกถ่าน จังหวัดสมุทรปราการ 
(ระยะท่ี 2) 

5. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
5.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน ชุมชน

บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
5.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการผลิตถ่านมีคุณภาพเพ่ือใช้ในชุมชน ชุมชนบ้านถ้ า

เสือ จังหวัดเพชรบุรี 
5.3 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านถ้ า เสือ จังหวัด

เพชรบุรี 
5.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : โครงการส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
5.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ : โครงการการปรับปรุงพัฒนาเครื่องผลิตน้ ามันไบโอดีเซลแบบ

กึ่งอัตโนมัติ และการถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนใน
พ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี 

6. พื้นที่จังหวัดสระบุรี 
6.1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาลและชาวบ้านชุมชนชาวไทยวน จังหวัดสระบุรี 
7. พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

7.1 คณะศิลปศาสตร์ : โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : “สอนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ” กรณีศึกษา อบต.
ท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
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 2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะทั้ง 9 ของมหาวิทยาลัย มีการประชุม เพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดให้ทุกคณะจัดท าโครงการ
บริการวิชาการกับชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดชื่อชุมชนงบประมาณที่ใช้และวันเวลา
ด าเนินการ  โดยทุกโครงการต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนหรือสังคมมีการลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนก่อนที่จะเริ่มต้นเสนอโครงการ และรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินโครงการ โดยแต่ละคณะได้
ด าเนินการเสนอแผนบริการ เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด าเนินการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คณะคหกรรม
ศาสตร์ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี คณะ
บริหารธุรกิจด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น (สวพ. 3.1 -2-0, 3.1-2-02, 3.1-2-03, 3.1-2-04,        
3.1-2-06, 3.1-2-08, 3.1-2-09) 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 

ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากคณะ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ดีขึ้น ในด้านการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความรู้ด้านการท าบัญชี ด้าน
การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เห็นชัดเจนดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมจาก 3 
คณะ ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกล้วย วิธีการผลิตถ่านที่มีคุณภาพสูง (สวพ. 3.1-3-01) 2. คณะบริหารธุรกิจ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือมีการจ าหน่ายมากขึ้นขึ้น (สวพ. 3.1-3-02)  
และ 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเป็นการเพ่ิมมูลค่า
และความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ (สวพ. 3.1-3-03)  

2. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ปี 2557 -2559) โดย
ถ่ายทอดความรู้ในด้านการท างานฝีมือ (กระเป๋า ประดิษฐ์ดอกไม้) ด้านอาหารคาวหวาน โดยในปี 2559  เป็นการ
จะเป็นการติดตามและประเมินผล เป็นการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ (สวพ. 3.1-3-04) 

3. ชุมชนใน อ.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมจาก 2 คณะ 
ได้แก่ 1. คณะศิลปะศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการโรงแรม การต้อนรับ (การจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ การ
จัดเลี้ยง จัดเครื่องดื่ม การด าเนินการและจัดการแม่บ้าน)  ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (สวพ. 3.1-3-05)   
2. คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Smart English เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ ท าให้คน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในด้านการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ มีรายได้เพ่ิมข้ึน (สวพ. 3.1-3-06) 

4. กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เป็นโครงการบริการวิชาการแบบ
บูรณาการอย่างต่อเนื่อง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ปี 2558 -2559) โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการท า    
เบเกอรี่ (เค๊ก คุกกี้ พาย)  เครื่องดื่ม (น้ าฝรั่ง โกโก้ปั่น มะพร้าว ฯลฯ) งานประดิษฐ์ (จัดสวนบนเครื่องปั้นดินเผา) 
เป็นการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ (สวพ. 3.1-3-07) 
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5. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการของ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดท าโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้และฝึกทักษะ ด้านการพัฒนา
เครื่องมือทางการสื่อสารทางการตลาดให้กับกลุ่มสตรีทอผ้า ในหัวข้อการใช้สื ่อ Online อย่างสร้างสรรค์ 
กลวิธีการสื่อสารการตลาดและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระหว่างจังหวัดสระบุรีกับคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทางกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดความรู้โดยจัดท า Website เพื่อประชาสัมพันธ์ 
(สวพ. 3.1-3-08) 

 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2558 จากการลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือติดตามผลการให้บริการวิชาการ พบว่า 
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาต่อยอดในด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น 

1. ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนมีการพัฒนาโดยการน าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้ชุมชนข้างเคียงเพ่ือเพ่ิมรายได้ การน าผลิตภัณฑ์ถ่านไปจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ในครอบครัว การพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ (สวพ. 3.1-4-01) 

2. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนมี
การพัฒนา  เนื่องจากชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจากทางมหาวิทยาลัย  (ปี 2557 -2559) 
ชุมชนจึงสามารถน าความรู้ไปคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทางด้านหัตถกรรม เช่น ตกแต่งตะกร้า (เดโคพาจ) ผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้า พวงกุญแจ และสามารถขยายเครือข่ายกับชุมชนใกล้เคียง (สวพ. 3.1-4-02) 

3. ชุมชน อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ มีมาตรฐานสูงขึ้น มีผู้เข้ารับ
บริการหลากหลายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ (สวพ. 3.1-4-03) 

4.  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากชุมชนได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจากทางมหาวิทยาลัย  (ปี 2558-2559) ชุมชนจึงสามารถน าความรู้ไปคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัว
ใหม่ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น คุ๊กกี้รสใหม่ น้ าผลไม้ และขยายเครือข่ายกับชุมชนใกล้เคียง  
(สวพ. 3.1-4-04) 
 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
        เป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัย ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน 
โดยเครือข่ายเป็นชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ดังนี้ (สวพ.3.1-5-01) 
 1. ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 2. ชุมชน อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
 3. กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 4. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 5. ชุมชนบางม่วง จังหวัดนนทบุรี 
 6. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาลและชาวบ้านชุมชนชาวไทยวน จังหวัดสระบุรี 
 7. ชุมชนป้อมมหากาฬ กรุงเทพมหานคร 
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 8. ชุมชนในพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี  
 นอกจากนี้ยังมีการท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือเป็นเครือข่าย
การบริการวิชาการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น (สวพ.3.1-5-02) 

ล าดับ เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือขา่ย 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ

ระหว่างเครือข่าย 
1 จังหวัดสระบุร ี 1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
1.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการบริการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา -สมรรถนะ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP ในการใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือ
ทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2 เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี

2.1 เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

2.2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  และการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

2.3 เพื่อให้ ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

1. ด าเนินโครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน
จังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 3)  

2. การท าวิจัยเรื่อง“ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีของ
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือเพื่อ
การถ่ายทอดและเสริมสร้างสมรรถนะ
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์” 

3 เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

3 .1 เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

3.2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  และการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

3.3 เพื่อให้ ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัย เพื่ อ ใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ และการท า
เยลลี่ผลไม้ 

4 มหาวิทยาลยัราชภฎั
กาญจนบุร ี
 

4.1 เพื่อส ารวจข้อมูลปญัหา และหรือความต้องการ
เพื่อก าหนดโจทย์วิจยัและประเด็นในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
SMEs และภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาญจนบุรีและพื้นท่ีใกล้เคียง 

4.2 การท าวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันแบบ
บูรณาการ 

4.3 การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การท างานวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยทีมนักวิจัย  ลงส ารวจพื้นที่
วิจัย เพื่อค้นหาประเด็นโจทย์วิจัยบริเวณ
ด่านชายแดน ไทย-พม่า ณ บ้านพุน้ าร้อน 
ต าบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
เส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อท่าเรอืน้ าลึก
ทวายกับอาเซียน 
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  6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
คณะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความร่วมมือจาก 9 คณะ เป็นอย่างดี โดยทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน  
“โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีอาจารย์
แต่ละคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ จ านวน 70 คนจากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จ านวน 
581 คน คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของอาจารย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัย  

 
คณะ จ านวนคน ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    1 0.17 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 18 3.09 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  5 0.86 
4. คณะบริหารธุรกิจ  7 1.20 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15 2.58 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  4 0.68 
7. คณะศิลปศาสตร์  8 1.37 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  6 1.03 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  6 1.03 

รวม 70 12.01 
 
  ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (สวพ.3.1-6-01) 

 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-1-01 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการงานบริการวิชาการ 
สวพ.3.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สวพ.3.1-2-01 แผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ.3.1-2-02 แผนบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ.3.1-2-03 แผนบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ.3.1-2-04 แผนบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ.3.1-2-05 แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-2-06 แผนบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ.3.1-2-07 แผนบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ.3.1-2-08 แผนบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สวพ.3.1-2-09 แผนบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
สวพ.3.1-3-01 - รายงานโครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าแก่ชุมชน ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
- รายงานโครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการผลิตถ่านมีคุณภาพเพ่ือใช้ใน
ชุมชน ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 

สวพ.3.1-3-02 รายงานโครงการคณะบริหารธุรกิจ : โครงการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชน
บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 

สวพ.3.1-3-03 รายงานโครงการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : โครงการส่งเสริม
สมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ชุมชน
บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 

สวพ.3.1-3-04 รายงานโครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่ม
วิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ (เป็นการติดตามผลต่อเนื่อง
จากระยะท่ี 1 และ 2) 

สวพ.3.1-3-05 รายงานโครงการคณะศิลปะศาสตร์ : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ 
ชุมชนสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

สวพ.3.1-3-06 รายงานโครงการคณะบริหารธุรกิจ : โครงการ SMART ENGLISH เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาขุนแสน อ.สวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

สวพ.3.1-3-07 รายงานโครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่ม
อาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2) 

สวพ.3.1-3-08 รายงานโครงการคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทาง
การตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาลและชาวบ้านชุมชนชาวไทยวน 
จังหวัดสระบุรี 

 
 

จุดเด่น 
1. มีการสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละแขนงน าองค์ความรู้ไปบริการิชาการแก่ชุมชน  เป็นการ

สร้างเครือข่ายให้แก่สถาบัน 
2. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง สามารถที่จะน าไปต่อยอดสร้าง

อาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 
3. มีองค์ความรู้เฉพาะทาง และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการ

ของชุมชน และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
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จุดเด่น 
4. มีแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน และมีการบูรณาการโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน/การวิจัย ในสาขาวิชาที่ทางคณะฯ เปิดรับนักศึกษา จึง
สามารถให้นักศึกษาในสาขาวิชานั ้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับทางคณะฯ ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 

5. มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนเดิม เพ่ือเป็นการต่อยอด และพัฒนาความรู้ที่ได้รับไปนั้น 
ให้เกิดความประโยชน์ และยั่งยืนของชุมชน พร้อมทั้งหาเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการหารายได้ผลงานบริการวิชาการจากงบประมาณภายนอกให้เพ่ิมมากขึ้น  

นอกเหนือจากงบประมาณท่ีได้รับ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.สิงห์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะ ใน
งานวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรในกอง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น
ผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 9 คณะ และกองศิลปวัฒนธรรมเพ่ือร่วมกันสนับสนุนด าเนินการจัด 
โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เพ่ือจัดท า
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าตามแผนแต่ละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01 แผนภูมิ
บุคลากรคณะ) (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม) (กศว. 4.1-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ 1101/2558)  
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
     โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันประชุมจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในกลยุทธ์หลัก การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาของโลกในเป้าประสงค์เพื่อ การ
สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตัวบ่งชี้
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และก าหนดตัวชี้วัดให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ได้แก่  
 1.จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/
นานาชาติ  
 2.จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย  
 3.ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 4.จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ                     
 5.จ านวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชด าริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้หลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559 วันที่  

22 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 3.3 การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของ
แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
และระเบียบวาระที่  3.4 พิจารณาแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558,และระเบียบวาระที่4.2 การด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

โดยในปีการศึกษา 2558 ในแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั ้งสิ ้น 41 โครงการ  
/กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,162,620 บาท  
 (กศว. 4.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 ตุลาคม 2558) 
  (กศว. 4.1-2-02 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2558 
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้งเพ่ือ
ก ากับติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 การเตรียมการ
และการก ากับติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558) 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559  ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 การก ากับติดตาม
การด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2559) 

- ระเบียบวาระที่ 4.3.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง 
เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) 
- ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 การเตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2559) 

(กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ  
2559 ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 22 ตุลาคม 2558), (กศว. 4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ  2559 ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 11 มีนาคม 2559)  
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 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/
นานาชาติ 

โครงการ 17 33 

2 จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญา
ของมหาวิทยาลัย 

จ านวนคน 5 7 

3 ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

เรื่อง 17 49 

4 จ านวนผลงานด้ านศิ ลปวัฒ นธรรมและอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน 4 16 

5 จ านวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชด าริ/
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

16 14 โครงการ/            
17กิจกรรม 

(กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 
2558) 

 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดป้ระชุมร่วมกันและ
สรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแผนและให้
เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งตามตัวชี้วัดนั้นบรรลุตามตัวชี้วัดทุกข้อ               
จึงให้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินโครงการตามแผนที่ท าไว้อยู่เคร่งครัด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ที่ประชุม
ยังได้วิเคราะห์ร่วมกันถึงผลการด าเนินงานของแผนว่ามีข้อสังเกต 3 ข้อ  

1. จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย นั้น ต้องปรับให้องค์ความรู้ครบ 
ทั้ง 9 คณะ  

2. ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายมาก จึง
ควรจะพิจารณาปรับเชิงบูรณาการครบทุก 9 คณะ    

3. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  ให้
ทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการผลิตและเพ่ิมจ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม  

 ส่วนการน าผลการประเมินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรรม ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัด
กิจกรรม ได้มีการวิเคราะห์สรุปแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะทุกโครงการ/กิจกรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในโครงการ/กิจกรรมในปีถัดไป โดยแนวทางปรับปรุงกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
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 ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง/การด าเนินการ 

1. ด้านสถานที ่ หาสถานที่ท่ีสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรม 
2. ด้านระยะเวลาการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนสถานที่และกิจกรรมให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม 
3. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
4. ด้านวิทยากร ประสานงานกับวิทยากรด้านการจัดหาองค์ความรู้เพ่ือน ามาถ่ายทอด

ให้กับผู้เข้าร่วมได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด 
(ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2558) (กศว. 4.1-
5-02 เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2559 
ครั้งที่ 3/2559)   
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในปี
การศึกษา 2558 ต่อสาธารณาชนในระดับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. เอกสารข่าวศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม  จ านวน 12 เรื่อง (กศว. 4.1-6-01 เอกสารข่าว
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) 

2. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จ านวน 25 เรื่อง (กศว. 4.1-6-02 
ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม)  

3. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv จ านวน 25 เรื่อง   
(กศว. 4.1-6-03 ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม)  

4. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จ านวน 25 เรื่อง 
(กศว. 4.1-6-04 ภาพหน้าจอ YouTube) 
 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6                    
และห้องเรียนโซน A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าพวงกุญแจผ้าแทนใจ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท ากระเช้าสบู่หอมสานรัก 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าถุงผ้า Lonely Bag 

 (กศว. 4.1-6-05  รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ) 
(กศว. 4.1-6-06 ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ) (กศว. 4.1-6-07 เอกสารเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์) 

ส่วนการเผยแพร่ระดับคณะมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเว็บไซต์ของคณะทั้ง 
9 คณะ (กศว. 4.1-6-08 ภาพหน้าจอเว็บไซต์เผยแพร่กิจรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 คณะ) 

  
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว. 4.1-1-01) แผนภูมิบุคลากรคณะ 
(กศว. 4.1-1-02) แผนภูมิบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-1-03)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ 1101/2558 
(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 
(กศว. 4.1-2-02) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2558 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 
(กศว. 4.1-3-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(กศว. 4.1-4-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 

2558 
(กศว. 4.1-5-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงาน  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 

2558 
(กศว. 4.1-5-02) เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 กันยายน 2559 
(กศว. 4.1-6-01) เอกสารข่าวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนสิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 
(กศว. 4.1-6-02) ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-03) ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-04) ภาพหน้าจอ YouTube 
(กศว. 4.1-6-05)   รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
(กศว. 4.1-6-06) ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook  
(กศว. 4.1-6-07) เอกสารเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
(กศว. 4.1-6-08) ภาพหน้าจอเว็บไซต์เผยแพร่กิจรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 คณะ) 
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จุดเด่น 
1. การได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย 
2. ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
                   และเอกลักษณ์ของสถาบัน   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   7 ข้อ  7 ข้อ 5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2558   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-    
 
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงาน

บุคคล 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการ

ครวามรู้ 
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงาน

บุคคล 
5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 
ผู้อ านวยการส านักประกัน
คุณภาพ 
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5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ 
        ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ 
        แผนกลยุทธ์ 

1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาล ัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ได ้ด าเน ินงานทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 -2561 ฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัต ิในการประชุม ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (กนผ. 5.1.1-01) ดังนี้ 

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที ่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น พร้อมกับจัดท าแบบ
ส ารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
(SWOT)  และน าผลที่ได้ทั้งหมดไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ โดยจัดท า
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันระดมความเห็น ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ   

2. จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กนผ. 5.1.1-02) ผลการด าเนินงาน ได้รับข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจหลัก จึงน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จาก
โครงการฯ มาจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 
29 กรกฎาคม 2558   สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติมจากการระดม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และประชาคมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง 
(กนผ. 5.1.1-03) 

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ และได้มอบนโยบายการด าเนินงานอุดมศึกษา คือ การปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 จากการเปลี่ยนแปลงนี้ มหาวิทยาลัยฯ  จึงมี
นโยบายให้ 

3. ทบทวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  และให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  

4. ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 -
2561 เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยมี  วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้น
น าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  7 เป้าประสงค์  9 กลยุทธ์ 43 มาตรการ 
และ 54 ตัวชี้วัด ซึ่งได้น ากลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล มาตรการด้านบริหาร
การเงินของ มทร.พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไปจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้อง
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทบทวน
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ในส่วนของค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จ านวน 31 ตัวชี้วัด ในการประชุม
ผู ้บริหารระดับส ูงครั ้งที ่ 10/2558 เมื ่อว ันที ่ 9 ธ ันวาคม 2558 (กนผ. 5.1.1-04) เนื ่องจากมีความเข ้าใจ
คลาดเคลื ่อนในการรวบรวมข้อมูล/รายงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนการปรับปรุงตัวชี้ว ัดและค่าเป้าหมาย ให้ทุก
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หน่วยงานทราบ ตรวจสอบเนื้อหา และน าไปถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล และได้ทบทวน พิจารณาตัวชี้วัด พร้อมทั้งท าความเข้าใจการรวบรวม/รายงานข้อมูล   
ในที่ประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร.พระนคร สู่การปฏิบัติ 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 อีกครั้ง (กนผ. 5.1.1-05)  

2. การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล    
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตร์          
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เสนอของบประมาณ และน าไปใช้เป็นกรอบในปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ร้อยละ 80 (กนผ. 5.1.1-06) ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  7 เป้าประสงค์  9 กลยุทธ์ 43 มาตรการ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 57 ตัวชี้วัด ซึ่งจ าแนกเป็น 

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ      50 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2559      7 ตัวชี้วัด   

มหาวิทยาลัยฯ น าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร.พระนคร สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (กนผ. 5.1.1-07) เพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจกับหัวหน้าหน่วยงานซึ่งได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน/ส านัก/กอง เกี่ยวกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
และผู้ก ากับตัวชี้วัด พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านทางการแจ้งเวียน
และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ให้หน่วยงานในสังกัดน าไปปฏิบัติ  (กนผ. 5.1.1-08) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ สู่การปฏิบัติ ในระดับหน่วยงานเช่นเดียวกัน  

3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหน้าที่ 
ก ากับ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลเป็นรายไตรมาสและรายงานสรุปประจ าปี พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน น าเสนอเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส านักงบประมาณ  (กนผ. 5.1.1-9) 

2. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ 2559 ผ่านระบบงานการ
วางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

3. คณะกรรมการฯ ด าเนินการเร่งรัด ติดตาม ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  และ
สรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกไตรมาส (4 ครั้ง) เสนอรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และ
สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบและพิจารณา (กนผ. 5.1.1-10 - กนผ. 5.1.1-12)   

4. กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด และจัดท ารายงาน
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 ครั้ง ต่อปี (รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน) เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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และกองนโยบายและแผนจะน าข้อเสนอแนะใช้ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในปีถัดไป 
  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
    - ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 13 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.81 ของตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น (กนผ. 5.1.1-13)     
 ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 13 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26 จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด 
 ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณจ านวน  0  ตัวชี้วัด           

จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติรับทราบผลการ

ด าเนินงาน และไม่มีข้อเสนอแนะ (กนผ. 5.1.1-14)     

- ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่าสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 40 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.18 ของตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น  

 ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 39ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 78 จากตัวชี้วดัความส าเร็จทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด 

 ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณจ านวน 1  ตัวชี้วัด           
คิดเป็นร้อยละ 14.29 จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 

และกองนโยบายและแผน จะน าเสนอผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2559  ในเดือนตุลาคม 2559 

4. การทบทวนการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยฯ มีการกระบวนการทบทวนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง

การด าเนินงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  คือ การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน
ตามแผนฯ และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  เพ่ือทราบ
และขอข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และน าข้อเสนอะแนะรอบ 6 เดือนมาปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างปี 
และข้อเสนอแนะรอบ 12 เดือน น าไปประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ในปีถัดไป 

ทั้งนี้ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ใน
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ รับทราบ 
และไม่มีข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานฯ รอบ 12 เดือน จะน าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในเดือน
ตุลาคม 2559 เพ่ือพิจารณาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการรายงานผลการด าเนิ นงาน/
ผลงานที่เกิดขึ้น ในช่องทางอ่ืนๆ เช่น รายงานในที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  

และมหาวิทยาลัยฯ จะน าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และจากที่ประชุมอ่ืนๆ ดังกล่าว                  
มาประกอบกับผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น ามาเข้าสู่กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ ตามข้อ 1 ต่อไป 

ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาแผน 
ดังนี้ 
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 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพและทีมงานกองนโยบายและแผน ลงพ้ืนที่คณะเพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ นโยบายมหาวิทยาลัย และร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน และศักยภาพในระดับหลักสูตร  

 2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ศักยภาพ ด้วยการ SWOT หน่วยงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายมหาวิทยาลัย น าเสนอในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat)  

3. จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                            
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat)  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 เพ่ือทบทวนและ
ประเมินผลความส าเร็จของงาน ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการด าเนินงาน
ตลอดจนก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต รวมทั้งให้หน่วยงานน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  

4. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 15 ปี จ านวน 4 ครั้ง  

5. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของรองอธิการบดีทุกฝ่ายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิ ทยาลัย 
(SWOT) ตามภารกิจของแต่ละท่าน และความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 15 ปี  

6. กองนโยบายและแผน อยู่ระหว่างขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด และจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ ระยะ 15 ปี  
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1-01 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 

2557 – 2561 
กนผ. 5.1.1-02 - โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบาย

สภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กนผ. 5.1.1-03 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 29 ก.ค. 58 หน้า 11 วาระ 

4.10 
กนผ. 5.1.1-04 - รายการประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 58 หน้า 11 วาระที่ 

4.1 
กนผ. 5.1.1-05 - รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59 หน้า 4 วาระท่ี 3.1  
กนผ. 5.1.1-06 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร. พระนคร          
กนผ. 5.1.1-07 - รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59 
กนผ. 5.1.1-08 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.16/6642 วันที่ 25 ธ.ค. 58 เรื่อง การน าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี งปม. 2559 สู่การปฏิบัติ 
กนผ. 5.1.1-09 - ค าสั่ง มทร. พระนครที่ 5/2559 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1-10 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 1 
- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/59 วันที่ 24 ก.พ. 59 วาระท่ี 5.1 สรุปรายงาน

ผลการติดตามการใช้จ่ายงปม. 2559 ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 
กนผ. 5.1.1-11 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 
- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/59 วันที่ 27 เม.ย. 59 วาระท่ี 5.5 รายงานผล

การติดตามการใช้จ่ายงปม. 2559 ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 58 – 30 มี.ค. 59) 
กนผ. 5.1.1-12 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 
- มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/59 วันที่ 27 ก.ค. 59 วาระท่ี 5.3 รายงานผล

การติดตามการใช้จ่ายงปม. 2559 ไตรมาส 3 (1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59) 
กนผ. 5.1.1-13 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 

6 เดือน 
กนผ. 5.1.1-14 - มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เม.ย. 59 วาระท่ี 5.7 รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 
58–30 มี.ค. 59) 

 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก จึงมีนโยบายให้ทบทวนศักยภาพการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ทุกปี  

2. มหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.สหรัตน์   วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางรตนมน   จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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5.1.2. การวิเคราะห์การเงิน 
 

 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยนั้น มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงจากส่วนกลางและหน่วยงานคณะพร้อมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  (กค.5.1.2 -01)  ร่วมกันพิจารณาถึงองค์ประกอบ    
กลยุทธ์ มาตรการ  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ในทุกพันธกิจ โดยมีการก าหนดแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน แหล่งเงิน และวิธีได้มาแหล่งเงิน รวมถึง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย  มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จทางด้านการเงิน มียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างชัดเจน สามารถวัดผล ประเมินผลได้  และในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย  ในแต่
ละหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันนั้น เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงิน และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดกลยุทธ์การเงินในเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ   และ
ถ่ายทอดลงทุกหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการแปลงแผนสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล  (กค.5.1.2-02) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยพิจารณาจากต้นทุนต่อหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน มีการด าเนินการค านวณต้นทุน
การผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังน้ี 

   2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  
ผู้บริหารระดับสูงของคณะ รวมท้ังผู้รับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าต้นทุนต่อ
หลักสูตรพร้อมท้ังร่วมกันเสนอแนวทาง การด าเนินการต่างๆ และจากการผลของการค านวณต้นทุน มีการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ ในทุกคณะ และน าส่งให้คณะได้พิจารณาเพื่อการประเมินถึงการบริหารใน
แต่ละหลักสูตรของทุกคณะต่อไป  (กค.5.1.2-03) 

   2.3 การค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรนั้น มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อม
ท้ังค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรทุกสิ้นปีงบประมาณ ท้ังงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
โดยมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลทางการเงินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท้ังเงิน
งบประมาณรายจ่ายและเงินงบประมาณรายได้ (ระบบงาน ERP) รวมถึงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ระบบงาน HRM) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรของ โดยมีการร่วมกัน
พิจารณาถึงแนวทางและวิธีการในการค านวณ กิจกรรมต่างๆ ในการค านวณ  เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายการกระจาย
ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรม และน าผลจากการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร วิเคราะห์ถึงรายละเอียดของต้นทุนต่อหลักสูตรท่ีสูง 
หรือต่ าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ กันของทุกคณะ และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
บริหารหลักสูตร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  (กค.5.1.2-04) 

3. ขอบเขตการค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นการน าต้นทุนของ
คณะจากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี  ท้ังงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้มาปันส่วนเข้าสู่คณะ  
รายละเอียดดังนี้  (กค.5.1.2-04) 

1. ขอบเขตด้านหลักสูตร การรายงานต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน 9 คณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  จ านวน  55 หลักสูตร 
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2. ขอบเขตด้านค่าใช้จ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายท่ีรายงานทางการเงินของระบบบัญชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ในผลผลิตการผลิตบัณฑิต  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง  
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)  ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่าย  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  และค่าใช้จ่ายอื่น 

3. ขอบเขตด้านเวลา  เป็นผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กล่าวคือตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2557  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 

2.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนต่อหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต 
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน   ผู้บริหารระดับสูงและคณะ สามารถน าต้นทุนต่อหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับค่า
เทอมต่อปีการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารจัดการ อาทิเช่น การพิจารณาการคิดค่า
เทอม การใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรให้เกิดความคุ้มค่า การสร้างคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ  มีการเรียนการสอน Active learning การเปิด- ปิด หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษา และการบริหารการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไป. (กค.5.1.2-04) 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.5.1.2 – 01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินรายงานการประชุมคณะกรรมการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กค.5.1.2 - 02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 – 2562 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

กค.5.1.2 - 03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุน 

กค.5.1.2 - 04 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

จุดเด่น 
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการค านวณ

ต้นทุนต่อหลักสูตร 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.วันสิริ   ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง 

 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
        ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ 
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2559 เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง
ฯ (กนผ. 5.1.3-01) 

  2. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและแนวทางในการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 
2559 ซึ่งได้รับนโยบายฯ ในวันประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 (กนผ. 
5.1.3-02) พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ด าเนินการยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในวันประชุม
ดังกล่าว  

  3. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ รับทราบและด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานโดยให้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และน าร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน (กนผ. 5.1.3-03) โดย
มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
(กนผ. 5.1.3-04)  

  4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (กนผ. 5.1.3-05) 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ 
ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

- ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน มีจ านวนหลายแห่งและมีความพร้อม 
ในด้านจัดการเรียนการสอนจึงท าให้เกิดอัตราการแข่งขันสูง 

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านให้ทุนการศึกษา ผู้รับทุนการศึกษาไม่ศึกษาให้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

- ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ท าให้บุคลากรที่ก าลังจะเสนอผลงานต้องปรับปรุงให้เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดท าให้เกิดความ
ล่าช้า 
  - การก่อสร้างอาคารใหม่ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ท าให้งานไม่เป็นไปตามงวดงานของสัญญา  
จึงท าใหไ้ม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามก าหนด 
  - บางส่วนของอาคารต้องก่อสร้างอยู่บริเวณกลางแจ้ง เมื่อฝนตกส่งผลให้ไม่สามารถท าการก่อสร้างได้ 

- อุบัติภัยจากธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ไฟฟ้าลัดวงจรอาจเกิดอัคคีภัยได้ 
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- ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาอาจมีข้อพิพาทกับคู่อริเดิม และคู่อริ
ตามมาทะเลาะวิวาทท่ีมหาวิทยาลัยฯ หรือนักศึกษามีข้อพิพาทกับนักศึกษาด้วยกันเอง 

- ในกรณีที่บุคลากรมีการเดินทางไปราชการ หรือนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ท าให้มีโอกาส
เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ได ้

  ทั้งนี้ ในประชุมมีมติให้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงฯ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน 

1. การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ยุทธศาสตร ์
2. การเพิ่มศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร ์
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงาน 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย บุคลากร 
5. การก่อสร้างอาคารใหม่ไม่เป็นไปตามแผน ทรัพยากร 
6. การป้องกันและเตรียมความพรอ้มเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทุจริตด้านการเงิน การเงิน 
7. การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัย 
8. การป้องกันและแก้ปัญหาระบบสารสนเทศขัดข้อง ทรัพยากร 
9. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  ความปลอดภัย 
10. การป้องกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ความปลอดภัย 

 

5. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนที่มีการระบุการจัดการความเสี่ยงไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง และได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (กนผ. 5.1.3-06) โดยผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน ที่ได้จากผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นพบว่า ได้มีการควบคุมและบริหาร
จัดการเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งสามารลดระดับของความเสี่ยงลงและอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยฯ 
ยอมรับได้ ส่วนในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้ที่รับผิดชอบได้ด าเนินการ
ตามแผนในทุกกิจกรรมความเสี่ยง ท าให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นลดลง    

 

ผลการรายงานกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 10 กิจกรรม มีดังนี้ 

กิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

กิจกรรมที่ 1 
การเตรียมความพร้อมของ
มหาวิทยาลยัฯ เพื่อมุ่งสู ่
การเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ 

- ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด าเนนิการประชุมคณะกรรมการยกร่างเพื่อ
พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ......... ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 ก.พ.59 ,  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 มี.ค.59 , ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 16 พ.ค.59 และ ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 22 ส.ค.59   

กิจกรรมที่ 2 
การเพิ่มศักยภาพ 
ด้านความเป็นนานาชาต ิ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

- ได้จัดท าคูม่ือภาษาอังกฤษ (English Conversation for AEC.) เพื่อเป็นคู่มือให้กับบุคลากร 
หรือผู้ที่สนใจได้ใช้ศึกษา และเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร  
- กองวิเทศสัมพันธ์ได้เริ่มน าร่องให้ทุกวันพุธ เป็นวันสนทนาภาษาองักฤษ (English Day.)  
เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน. 
- ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านภาษาอังกฤษ และโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในงานวิชาการ 
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กิจกรรมควบคุม 

ความเสี่ยง 
ผลการรายงาน 

กิจกรรมที่ 3 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

- จัดหา ครุภณัฑ/์อุปกรณ์และพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 
อาทิ ห้องปฏิบัติการทางภาษา , หอ้งเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) , ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) , ห้องเรียนภาษา (Language Hup)  
- มีการสอนปรับพื้นฐานตามความเหมาะสมของนักศึกษา หรือ workshop โดยเน้นนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรยีนที่อยู่ในระดบัต่ า อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวให้ค าปรึกษา และเข้าถึงนักศึกษาท่ีมีผล
การเรยีนต่ า  
        จากการทีม่หาวิทยาลยัฯ ไดพ้ัฒนาระบบสนับสนนุการเรยีนรู้ โดยการจดัหาอุปกรณ/์ครภุัณฑ ์
ที่ทันสมัย และอาจารยไ์ดเ้ข้าถึงนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า เพื่อลดความเสีย่งให้จ านวน
นักศึกษาออกระหว่างปีมีจ านวนน้อยลง ส่งผลใหจ้ านวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตรฯ์  
เพิ่มมากข้ึน โดยมีผลการรายงานการเปรยีบเทียบจ านวนนักศึกษาออกระหว่างปี ดังนี ้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาออกระหว่างปี     

ปีการศึกษา  นศ.ท้ังหมด นศ.ออก
ระหว่างป ี

คิดเป็นร้อยละ 

2557 (1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58) 13,343 คน 1,176 คน 8.81 
2558 (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) 13,128 คน 1,112 คน 8.47 
2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 59) 13,365 คน 985 คน 7.36 

จากข้อมูลดังกล่าว จ านวนนักศึกษาออกระหว่างปีมีจ านวนน้อยลง ความเสี่ยงลดลง  
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องควบคุมเรื่องการออกระหว่างปีของนักศึกษา หากมีนักศึกษาออกเป็น
จ านวนมาก จะส่งผลกระทบเรื่องการประมาณการรายรับเงินรายได้ ไม่เป็นไปตามแผน 
ทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่อง  

กิจกรรมที่ 4 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อการจัดการเรยีนการ
สอน/การวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ส่งเสริมให้อาจารยล์าศึกษาต่อ โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ และจดัหาทุนการศึกษา
แก่อาจารย์เป็นจ านวน 27,926,500 บาท  
- มหาวิทยาลัยฯ ไดร้ับการจดัสรรทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 3 ทุน และสรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก บรรจุเป็นอาจารย์ประจ า
จ านวน 5 คน  
- ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  
- ได้จัดโครงการการจัดการความรูเ้รื่องการบริหารงานบุคคล  
- ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  
- ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขยีนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
- ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย  
- ได้ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ  
- มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสนบัสนุนส าหรับผู้ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยใช้เงินรายได้จ่าย ในอัตราต าแหน่ง ผศ. 20,000 บาท / รศ. 40,000 บาท / 
ต าแหน่ง ศ. 100,000 บาท  มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร แต่สดัส่วนคณุวุฒิ
อาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
รวมถึงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการไมเ่ป็นไปตามสัดส่วนท่ีก าหนด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
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กิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

 ตารางแสดงร้อยละบุคลากรสายวิชาการแยกตามคุณวุฒิ 

ปีงบประมาณ 
ป.ตรี  

(ร้อยละ) 
ป.โท  

(ร้อยละ) 
ป.เอก  

(ร้อยละ) 
พ.ศ. 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 57) 8.94 78.64 12.42 
พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 58) 6.81 80.46 13.36 
พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59) 5.81 76.58 17.61 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

       มหาวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้ทุนการศึกษา มีการจัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ แต่สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องด้วยมีปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหลายปัจจัย มหาวิทยาลัยฯ ต้องมี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

ปีงบประมาณ  รศ. ผศ. รวม 

พ.ศ. 2557 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57) 5 คน 147 คน 152 คน 
พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 58) 5 คน 152 คน 157 คน 
พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 59) 7 คน 151 คน 158 คน 

กิจกรรมที่ 5 
การก่อสร้างอาคารใหมไ่ม่
เป็นไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่เป็นจ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารคหกรรม
ศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ และอาคารวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวทิยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดและตดิตามแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานรายงานปัญหา พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือร่วมกันแกไ้ขปัญหาการก่อสร้าง  
- มีมาตรการการก ากับติดตาม โดยกองคลังเป็นผู้ตรวจสอบระยะเวลาตามสญัญาจ้าง  
ให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามแผน และประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อติดตามงาน/เร่งรัด
ให้ส่งงวดงานตามแผนก าหนด  
อาคารปฏิบตัิการคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
      ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างลา่ช้า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติบอกเลิกสัญญาจ้าง  
และได้ส ารวจปริมาณงานในส่วนท่ีเหลือ เพื่อจัดท ารูปแบบรูปรายการ รวมถึงประมาณราคา 
และได้คัดเลือกผู้รับจ้างรายใหม่ แต่ผู้รับจ้างไมไ่ดด้ าเนินการส่งงวดงานตามแผนท่ีก าหนด 
เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง  
      ทั้งนี้ กรรมการตรวจการจา้งได้ด าเนินการประชุมเร่งรดัตดิตาม เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.59 ,  
18 ส.ค.59 , 16 ก.ย.59 แต่การด าเนินการก็ยังไม่เป็นไปตามแผน 
อาคารเอนกประสงค ์
      ได้เร่งรัดตดิตาม และผู้รับจ้างได้ส่งงวดงานตามแผน โดยกรรมการตรวจการจ้างได้
ด าเนินการประชุมเร่งรัดติดตาม และรายงานความคืบหนา้ เมื่อวันท่ี 14 ต.ค.58 , 9 พ.ย.58 ,  
2 ธ.ค.58 , 12 ก.พ.59 , 9 มี.ค.59 , 3 พ.ค.59 , 13 มิ.ย. 59 และ 7 ก.ค.59 
อาคารเรยีนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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กิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

      มหาวิทยาลัยฯ ได้ยกเลิกสญัญาการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 
- และหากอาคารมีการแกไ้ขแบบรูปรายการมหาวิทยาลัยฯ มจีะการก ากับ ติดตาม เร่งรัด  
การแก้ไข/ปรับปรุงแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ  
      กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง การก่อสร้างอาคารใหมไ่ม่เป็นไปตามแผน มหาวิทยาลัยฯ  
ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ อย่างเคร่งครดั เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลการใช้จ่าย
งบลงทุน และส่งผลต่อการใช้จ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีผลการใช้
จ่ายงบลงทุน ดังนี้  
 
ตารางแสดงการรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน 

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบลงทุน เป้าหมายกรมบัญชีกลาง 
พ.ศ. 2557  ร้อยละ 29.79 82 
พ.ศ. 2558  ร้อยละ 56.93 87 
พ.ศ. 2559  ร้อยละ 69.79 87 

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ไดม้ีการเร่งรัดติดตาม ให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ตามแผนงาน และมีการก ากับตดิตามให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามก าหนด ส่งผลใหก้ารใช้จ่าย 
งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูงกว่าปี พ.ศ. 2558 ความเสี่ยงลดลง แต่ก็ยังไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมายกรมบัญชีกลาง โดยการใช้จ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ยังต่ ากว่าเป้าหมายกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 17.21 ซึ่งหากมีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย 
จะเกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัยฯ รฐับาลขาดความเช่ือมั่นในการบริหารงบประมาณให้กับ
มหาวิทยาลยัฯ ส่งผลกระทบต่องบประมาณในปีถัดไป 

กิจกรรมที่ 6 
การป้องกันและเตรียม 
ความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาทุจรติด้านการเงิน 

- ได้ก าหนดมาตรการการควบคุมภายใน โดยการตรวจสอบยอดเงินของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการ
จ่ายเงิน/การโอนเงินของธนาคารเป็นประจ าทุกวัน  
- มีการตรวจสอบสลิปของธนาคาร กับยอดเงินรับฝากประจ าวันของกองคลัง ให้ตรงกับเอกสาร
ที่ตั้งเบิกในระบบการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ  (GFMIS) ทุกรายการ 
- มีมาตรการตรวจสอบและเปรียบเทียบระหว่างบญัชีธนาคารกับระบบ ERP ทุกบัญช ี
ของมหาวิทยาลัยฯ  
- ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  
และบรหิารทรัพย์สิน  

กิจกรรมที่ 7 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2559  
และด าเนินโครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

กิจกรรมที่ 8 
การป้องกันและแก้ปัญหา
ระบบสารสนเทศขัดข้อง 

- มีการบ ารุงดูแลรักษาระบบส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมลูให้ใช้งานไดต้ลอดเวลา และการบ ารุง
ดูแลรักษาระบบ Firewall เพื่อท าหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้มีการบุกรุกจากระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
- มีการตรวจสอบการอัพเดต Antivirus ผ่านระบบ User Access Control แจ้งข้อมูลเตือนภยั
ไวรัสผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
- มีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ (Generator) เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ  
- มีการจ ากัดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน โดยใช้ระบบบญัชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (RMUTP Passport) 
- ทบทวนหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลาออก หรือมี
พฤติกรรมอันน่าสงสัย 
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีและทรัพย์สิน และจ ากดัสิทธ์ิการเข้าออก
ห้อง Data Center โดยการตดิตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือท่ีประตหู้องเครื่องแม่ข่าย 
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กิจกรรมควบคุม 
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

กิจกรรมที่ 9 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การทะเลาะวิวาท 
ของนักศึกษา 

- จัดท าประวัตินักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง หากเกดิเหตุการณ์ทะเลาะววิาทเกิดขึ้น            
ให้รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาของคณะ แจ้งต่อกองพัฒนานักศึกษา  
- สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายระหวา่งคณะ เพื่อช่วยกันแก้ไขปญัหา
การทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  
- จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแรกเปลี่ยนประสบการณด์้านการใช้ชีวิตในการเป็น
นักศึกษารั้วในมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษา  
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการผู้น านักศึกษาเพื่อเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้อง 
เชิงสร้างสรรค ์
 
 

กิจกรรมที่ 10 
การป้องกันและบรรเทา 
การเกิดอุบัตเิหต/ุ 
เหตุสดุวิสยั 

- มีมาตรการให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสภาพรถยนต์ให้มคีวามพรอ้มก่อนออกปฏิบัติราชการ 
- พนักงานขับรถยนต์จะน ารถยนตไ์ปซ่อมบ ารุงรถราชการตามระยะทางการ ใช้งาน/ตามเวลา 
ที่ครบก าหนด เพื่อให้รถราชการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้รบัผิดชอบงานยานพาหนะพนักงานขับรถยนต์ขับขี่ปลอดภัย 
สร้างวินัยจราจร  
- กรณีการใช้รถบสัในการเดินทางไปราชการทีม่ีระยะทางมากกว่า 400 กิโลเมตร มีมาตรการให้
พนักงานขับรถบัส 2 คน สลับกันปฏิบัติหน้าท่ี และให้มีการหยุดพักระหว่างทางตลอดจนมีการ
ก าชับให้พนักงานขับรถ ขับรถด้วยความไม่ประมาท รักษากฎจราจร 
- มีมาตรการตรวจสอบใบอนุญาตขับข่ีของพนักงานขับรถทุกสิ้นปีงบประมาณ ทั้งพนักงานขับ
รถยนต์และรถบัส เพื่อประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง  

6. มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนการประเมิน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยได้ผ่านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 
(กนผ. 5.1.3-07) และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาน ามาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงเพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป  
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กนผ. 5.1.3-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค าสั่งที่ 10/2559 วันที่ 7 มกราคม 2559 

(กนผ. 5.1.3-02) นโยบายและแนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(มีเอกสารแนบ: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559) 

(กนผ. 5.1.3-03) หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/1595 วันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่องการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

(กนผ. 5.1.3-04) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กนผ. 5.1.3-05) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
(มีเอกสารแนบ: แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยฯ) 

(กนผ. 5.1.3-6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยฯ รอบ 12 เดือน 

(กนผ. 5.1.3-7) รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 กันยายน 
2559 วาระที่ 3.3  

 

 
จุดเด่น 

1. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องบริหารความเสี่ยง โดยได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบและก ากับดูแล 

2. มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการที่รัฐบาล 
ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางไว้ 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัย ท าให้การบริหารความเสี่ยงมีทั้ง
ความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับหน่วยงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงมีข้อมูลหรือรายละเอียดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางรตนมน   จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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5.1.4. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
     มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงาน และการจัดการองค์กร รวมถึงการก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน  
ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
1.1 มหาวิทยาลัยฯ ได้แปลงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผน ร้อยละ 80 (กบ.5.1-04-01) ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 9          กลยุทธ์ 43 
มาตรการ และต าชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 57 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น 

- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  50 ตัวชี้วัด 
- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2559   7 ตัวชี้วัด 

และมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 40 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.18 จ าแนกเป็น 

- ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ                 
39 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 78  

- ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 
(กบ.5.1-04-02) 

1.2 จากการด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน  
และเป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคมโดยมีรางวัลการันตี  ดังนี้ 

    1.2.1 ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการจัดอันดับ Ranking Web of 
Universities ซึ่งเป็นการจัดอันดับการวัดความสามารถและคุณสมบัติมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-University) โดยมีผลเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่ 33 ของ
ประเทศไทย อันดับที่ 145 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 1427 ของเอเชีย  
(กบ.5.1-04-03) 

    1.2.2 ในปีงบประมาณ 2558 จากการประเมินผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พบว่ามี
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ด้านวิทยาศาสตร์ 90.53 ด้านสังคมศาสตร ์98.04  
จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 76 และผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  ด้านวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 91.71 ด้านสังคมศาสตร์  91.50 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 82  (กบ.
5.1-04-04) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 
2.1 มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการตามพันธกิจให้เกิดความคุ้มค่า โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557-
2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี)  เพื่อจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบระบบงานงบประมาณ
ที่เน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณตามก าหนดส านัก
งบประมาณ และมหาวิทยาลัย ได้เสนอรายงานการติดตามประจ าไตรมาสและประจ าปี (กบ.5.1-04-05) 
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           2.2 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพ่ือให้การจัดส่ง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่ากระแสไฟฟ้าจาก
การถ่ายส าเนาเอกสาร (กบ.5.1-04-06) 

2.3 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management – BPM) ระบบ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management – HRM) มาบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองนโยบาย
และแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพ่ือความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูล ให้เกิดความสะดวกคล่องตัวและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.5.1-04-07) 
           2.4 พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและระบบการเรียนการสอน เพ่ือลดอัตราการตกออกระหว่างปีของนักศึกษา 
เช่น 

     (1)  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เช่น การเรียนปรับพ้ืนฐาน รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง 
     (2)  ใช้สื่อ E-learning 
     (3)  การเรียนการสอนโดยใช้ Smart Classroom 
     (4)  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา ให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา 
 2.5 จัดตั้งกองทุนต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนและอุดหนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่วางไว้ เช่น 
      (1)  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กรณีจ าเป็นเร่งด่วนในระหว่างปีงบประมาณ 
อุดหนุนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากรายการที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี (กบ. 5.1-04-08)         การ
จัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

      (2)  กองทุนพัฒนานักศึกษา เพื่อสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ช่วยเหลือนักศึกษากรณีได้รับความเดือดร้อนหรือมีเหตุฉุกเฉิน (กบ.5.1-04-09)  

      (3)  กองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อ ฝึกอบรมและ 
ดูงาน  สนับสนุนเป็นเงินรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (กบ.5.1-04-10) เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.6 จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
      (1)  โครงการ cross functional  รวม 3 รุ่น ดังนี้ 
            (1.1) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
            (1.2) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
            (1.3) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

(กบ.5.1-04-11)  
                (2)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2558    ณ 
สวนนงนุช พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  (กบ.5.1-04-12)  
                         (2.1) โครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจยัและบริการวชิาการ เรื่อง “การสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการประสานงานเพื่อความส าเร็จ” โดยด าเนินการ 2 ระยะ ดังนี้ 
                      (2.2) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                         (2.3) ระยะที่ 2 ระหว่างวนัที่ 18-20 พฤศจกิายน 2558 ณ จังหวดันครราชสีมา (กบ.5.1-04-13)  

     (3)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหาร
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ทรัพย์สิน เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์          (กบ.
5.1-04-14)  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
    มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือตอบสนองต่อความ 

คาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังนี้ 
          3.1  มหาวิทยาลัย จดัให้มีการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ  
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานเพ่ือการท างานอย่างมีระบบ อาทิ เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดให้มี
จุดศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษา หรือท่ีเรียกว่า one stop service ซึ่งเป็นจุดที่นักศึกษา  ทุกคน
ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการ  ขั้นตอน ใน
การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญภายในก าหนดเวลา     ที่ก าหนด กับท้ัง
ได้รับการบริการที่ดี และตอบสนองความต้องการของตนเองได้  (กบ.5.1-04-15) 
         3.2  มหาวิทยาลัย จัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในเรื่องสิทธิต่างๆ อาทิ เช่น กระบวนการข้ันตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กบ.5.1-04-16 – 
กบ.5.1-04-19) 
         3.3  การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 

    จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์ 
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 

(1) จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1       
หน้ากองสื่อสารองค์กร (กบ.5.1-04-20) 

(2) มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd (กบ.5.1-04-21) 
               (3)  มีช่องทางประเมินการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://eassess.rmutp.ac.th/ (กบ.5.1-04-22)  
               (4)  มีช่องทางการยื่นค าร้องเพ่ือขอตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3 (กบ.5.1-04-23) 
               (5)  มีช่องทางประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) หรือระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร http://finance.offpre. rmutp.ac.th/ 
quiz/erp/ (กบ.5.1-04-24) 
               (6)  มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ (กบ.5.1-04-25)  
         3.4 จัดกิจกรรม โครงการรับฟังความคิดเห็น พบปะบุคลากร และกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน และเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น 
               (ก) โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ในวันที่ 1 
ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (กบ.5.1-04-26) 
               (ข) โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการด าเนินธุรกิจผ่าน Social Media ส าหรับ

  

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
http://eassess.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3
http://finance.offpre.rmutp.ac.th/quiz/erp/
http://finance.offpre.rmutp.ac.th/quiz/erp/
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/
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ผู้ประกอบการใหม่ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กบ.5.1-04-27) 
               (ค) จัดกิจกรรมตลาดนัดสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบการ        
และกิจกรรมที่ด าเนินการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์    
ทั้ง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัยฯ  (กบ.5.1-04-28) 
               (ง) โครงการจิบน้ าชา เสวนาภาพลักษณ์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2558                  
ณ ศูนย์ทั้ง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัยฯ (กบ.5.1-04-29) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
4.1  สภามหาวิทยาลัยฯ มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี  

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2553 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ประจ าปี  

4.2  น าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และครั้งที่ 5/2559     เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2559 (กบ.5.1-04-30 – กบ.5.1-04-32)   

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
5.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่สอบทานสาระส าคัญทาง

การเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยง และ
เสนอแนะมาตรการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการฝ่ายข้างมากประกอบด้วย
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความเป็นกลาง ตามค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (กบ.5.1-04-33) 

5.2  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
เห็นว่าควรจะได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก ขึ้น คณะท างานกว่ากึ่งหนึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร่วม
เป็นคณะท างาน เพ่ือความเป็นกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน (กบ.5.1-04-34)      

5.3  จัดกิจกรรม/โครงการอบรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เช่น 
     (1)  โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2558 จัดเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

                   (2)  กิจกรรมที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร ระหว่างวันที่  30  มิถุนายน – 1  กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

     (3)  กิจกรรมที่ 2 กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายวิชาการ ระหว่างวันที่  23 - 24  กรกฎาคม  2558  
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร  

     (4)  กิจกรรมที่ 3 กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558  
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร (กบ.5.1-04-35)  

     (5)  โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่  25–26  กรกฎาคม 2559  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ (กบ.5.1-04-36) 
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     (6)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 19 - 20  พฤศจิกายน  2558         
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กบ.5.1-04-37)       

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 6.1  ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 

มหาวิทยาลัยฯ จัดให้บุคลากรแต่ละกลุ่ม (กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มวิชาการและสายสนับสนุน) มีโอกาสคัดเลือก
ตัวแทนในกลุ่มของตนเพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภา (กบ.5.1-04-38)  

 6.2  ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในเดือนสิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือให้รับผิดชอบ
จัดการเลือกตัง้ ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนดให้คณาจารย์ประจ าและข้าราชการในมหาวิทยาลัย 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-39)  

 6.3  มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 
2559 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชิญสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อวางระบบการบริหารงาน 
ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเข้มแข็ง และให้สภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการแนะน า ส่งเสริมการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-40) 
             6.4  ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน รอง
หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมเป็นคณะท างานปรับปรุงแบบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (กบ.5.1-04-41) 

6.5 ในการก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ     ได้
แต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก รองคณบดีและรอง
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ที่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  ร่วม
เป็นคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ              (กบ.5.1-
04-42) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ 

แก่ผู้รับบริการ สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ได้มีการมอบอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างให้แก่อธิการบดี
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

7.1 สภามหาวิทยาลัย มีการมอบอ านาจให้อธิการบดี เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในกรณีที่ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ว่างลง  หรือ 
กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีผู้รักษาราชการแทน แล้วรายงาน 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559     
วาระท่ี 4.1 (กบ.5.1-04-43) 

7.2 มหาวิทยาลัยฯ มีการมอบอ านาจในการบริหารงานราชการด้านต่าง ๆ ให้แก่รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และ
กระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังผู้บังคับบัญชาระดับรอง ดังนี้ 
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     7.2.1 การมอบอ านาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน ปรากฏตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  (กบ.5.1-04-44) 

           (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1005/2558 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 

           (2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 330/2559 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี  ลงวันที่  31  มีนาคม  2559 

           (3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 693/2558 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2558  

 7.2.2 การมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน 
ปรากฏตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ (กบ.5.1-04-45) 

  (1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 218/2558 เรื่อง การมอบอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558 

  (2) ค าสั่งมหาวิทยาลยัฯ ที ่220/2558 เรื่อง อ านาจการเก็บรกัษาเงิน อ านาจการอนุมัติการก่อหนี้
ผูกพันและการอนุมัติการจ่ายเงินรายได้  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558 

  (3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 221/2558  เรื่อง  มอบอ านาจการก่อหนี้ผูกพันเกี่ยวกับเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558 

  (4) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224/2558 เรื่อง มอบอ านาจการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2558  

  (5) ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1067/2558 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษา (เพ่ิมเติม 2)  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2558 

8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
มีการจัดท า ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้แก่  
8.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2558 (กบ.5.1-04-46) 
8.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2558 (กบ.5.1-04-47) 
8.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (กบ.5.1-04-48) 
8.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  

(กบ.5.1-04-49)  
8.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558    

(กบ.5.1-04-50) 
8.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559  

(กบ.5.1-04-51)  
8.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา  ซึ่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (กบ.5.1-04-52) 
            8.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ว่าดว้ยการให้บริการสังคม  พ.ศ. 2559 (กบ.5.1-04-53) 
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9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
9.1 การไม่ระบุหรือก าหนดข้อห้าม เกี่ยวกับการกีดกันในเรื่องเพศ ความพิการทางร่างกาย การได้รับเกียรตินิยม 

ส าหรับเป็นเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-54) 
9.2 ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับ

ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีสิทธิสมัครเพื่อรับการประเมินคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง (กบ.5.1-04-
55) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
10.1 ในการพิจารณาปรับแก้ร่างข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการเสนอให้สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ร่วมพิจารณาวิพากษ์และปรับปรุงร่างข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยถือมติเสียงข้าง
มากของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (กบ.5.1-04-56)  
          10.2 การพิจารณาปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2  
กรกฎาคม  2559 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และน าข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมติ 
เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยในเจตนารมณ์ดังกล่าว และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2559  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (กบ.5.1-04-57)    
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
 กบ. 5.1-04-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กบ. 5.1-04-02 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2559) 
 กบ. 5.1-04-03 รายงานผลการด าเนนิงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีที ่2 รอบ 6 

(1 กุมภาพันธ ์ 2559 – 31 กรกฎาคม 2559) (หวัข้อ 3.4 การจดัอันดับมหาวิทยาลัย) 
 กบ. 5.1-04-04 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2559) 
กบ. 5.1-04-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559  ครั้งที่ 2/2559  ครั้งที่ 3/2559  และครั้งที่ 4/2559 
กบ. 5.1-04-06 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    
กบ. 5.1-04-07 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่ 19  

มีนาคม 2552 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ การพัฒนาระบบงาน ERP BPM และHRM  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-04-08 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย        
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รหัสหลักฐาน รายการ 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-04-09 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-04-10 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-04-11 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2559  
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน  
(Cross Functional) 

กบ. 5.1-04-12 หนังสือส านักงานตรวจสอบภายใน ที่ ศธ 0581.22/333 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร.  

กบ. 5.1-04-13 หนังสือส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/0101 ลงวันที่ 22  
ตุลาคม 2558 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัย 
และบริการวิชาการ 

กบ. 5.1-04-14 หนังสือกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.15/1019 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  
2558 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน  
บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 

กบ. 5.1-04-15 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
กบ. 5.1-04-16 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี 
กบ. 5.1-04-17 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 5.1-04-18 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 5.1-04-19 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 5.1-04-20 ภาพกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ 
กบ. 5.1-04-21 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 
กบ. 5.1-04-22 หน้าเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  
กบ. 5.1-04-23 หน้าเว็บไซต์แบบค าร้องขอตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3 
กบ. 5.1-04-24 หน้าเว็บไซต์แบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ ERP  

http://finance.offpre.rmutp.ac.th/quiz/erp/ 
กบ. 5.1-04-25 หน้าเว็บไซต์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ 
กบ. 5.1-04-26 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ ศธ 0581.28/ -  

ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและ 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กบ. 5.1-04-27 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ ศธ 0581.28/- ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3
http://finance.offpre.rmutp.ac.th/quiz/erp/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการด าเนินธุรกิจผ่าน  Social Media 
ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

กบ. 5.1-04-28 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ ศธ 0581.28/-  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการเผยแพร่ผลงานผู้ประกอบการและ 
กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-04-29 หนังสือกองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.20/206 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2558  เรื่อง  ขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการจิบน้ าชาเสวนาภาพลักษณ์ 

กบ. 5.1-04-30 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที ่30 มีนาคม 2559 วาระที่ 4.1 
กบ. 5.1-04-31 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที ่27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.13 
กบ. 5.1-04-32 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  วาระที่ 4.6 
กบ. 5.1-04-33 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559 เรื่อง แต่งตั้ง  

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
กบ. 5.1-04-34 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 21/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

กบ. 5.1-04-35 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติ 
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2558 

กบ. 5.1-04-36 หนังสือกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่ ศธ 0581.16/-  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการ  
พัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2559 

กบ. 5.1-04-37 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558  
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

กบ. 5.1-04-38 
 

หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง ที่ ศธ 0581.14/2674 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจ าและและข้าราชการ 
ที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-04-39 
 

หนังสือกองกลาง ที่ ศธ 0581.14/3693  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง การเลือกตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  

กบ. 5.1-04-40 
 

หนังสือกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.16/362  
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  
(RMUTP Retreat) 

กบ. 5.1-04-41 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 362/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ปรับปรุงแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 
 

กบ. 5.1-04-42 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 965/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
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รหัสหลักฐาน รายการ 
คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลงวันที่ 21 กันยายน 2558  

กบ. 5.1-04-43 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2559  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.1 

กบ. 5.1-04-44 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับมอบอ านาจให้รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน 
กบ. 5.1-04-45 ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกอง

ปฏิบัติราชการแทน 
กบ. 5.1-04-46 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
กบ. 5.1-04-47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
กบ. 5.1-04-48 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
กบ. 5.1-04-49 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
กบ. 5.1-04-50 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร  

พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
กบ. 5.1-04-51 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 
กบ. 5.1-04-52 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

กบ. 5.1-04-53 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 

กบ. 5.1-04-54 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

กบ. 5.1-04-55 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง หรือ 
เทียบเท่า  

กบ. 5.1-04-56 รายงานการประชุมคณะกรรกมารสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559  

กบ. 5.1-04-57 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2559  
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา

มหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัด ต้ังศูนย์การจัดการความรู้  (Knowledge 
Management Center:KM) เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1-05-01) โครงสร้างการ              
แบ่งงานการจัดการความรู้ของคณะ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในคณะ (ศจร.5.1-05-02)   มี
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1-05-03)  และค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ( ศจร.5.1-
05-04) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วยประธานและ
เลขานุการจากคณะกรรมการฯของทุกคณะ/หน่วยงาน ท าหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  นโยบาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู้ 
(ศจร.5.1-05-05) ก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-06) ถ่ายทอดสู่คณะและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าบันทึกข้อความ(ศจร.5.1-05-07) และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์  KM RMUTP (ศจร.
5.1-05-08) มีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ก ากับ ดูแล ส่งเสริม  สนับสนุน  ติดตามการด าเนินงาน  
เสนอแนะเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีพบ (ศจร.5.1-05-09) และทุกคณะ/หน่วยงาน จะมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณมายังมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปเป็นภาพรวม ผลการด าเนินงานประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1-05-10) รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1-05-09) และส่งให้ทุกคณะ/หน่วยงานน ามา
พัฒนาในการจัดท าแผนฯ ในปีต่อไป (ศจร.5.1-05-11) 

   ในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมีคู่มือขั้นตอนการท างานการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1-05-12) ถ่ายทอดในรูปเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์การจัดการความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศจร.5.1-05-13) ถ่ายทอด
ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของทุกคณะ/หน่วยงาน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานฯ (ศจร.5.1-05-09) และช่องทางการจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-14) จัดท าท าเนียบผู้ดูแล
เครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP  ไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน (ศจร.5.1 -05-15) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการถ่ายทอด                  
แนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน (ศจร.5.1-05-16)  
น าอาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               
พระนครเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีและร่วมกิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 
CoP เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ศจร.5.1-05-17) สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่าง                
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการความรู้  เช่น Web Blog  RMUTP CoP 
Facebook ฯ การจัดท าเว็บไซต์ KM การจัดท าทะเบียนความรู้ ด้วยโปรแกรม WordPress (ศจร.5.1-05-18)        
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัย : HAPPY BRAIN  (ศจร.5 .1 -05-19) นอกจากนี้  ยั งมีการ                    
สร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ การประกวดแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และมีรางวัลพิเศษให้กับอาจารย์/บุคลากร และผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของ
คณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (ศจร.5.1-05-20) ท้ังนี้ ผลการประเมิน   ความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก(ศจร.5.1-05-21)  และความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การจัดการความรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (ศจร.5.1-05-22)        
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

ศจร.5.1-05-01 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประวัติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศูนย์การจัดการความรู้ 

ศจร.5.1-05-02 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตราก าลังของส านักงานคณบดี  
ศจร.5.1-05-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1285/2557 และท่ี 1298/2558   

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
ศจร.5.1-05-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1246/2557 และท่ี 1299/2558                 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ศจร.5.1-05-05 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์และ
มาตรการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ 2559  

ศจร.5.1-05-06 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ 2559 

ศจร.5.1-05-07 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/251 ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 57 เรื่องส่งเป้าหมายและแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และบันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/048  ลงวันท่ี 
9 ธ.ค. 58 เรื่องส่งเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ให้หน่วยงานทุกแห่งในสังกัดมทร.พระนคร 

ศจร.5.1-05-08 เมนูวิสัยทัศน์และแผน KM RMUTP เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/k2km7z 
ศจร.5.1-05-09 หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และ

บริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2558 (ครั้งท่ี 4/2558และครั้งท่ี 1 -3/2559) 
ศจร.5.1-05-10 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ศจร.5.1-05-11 หนังสือส่งรายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค าสั่ง เป้าหมายและแผนการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพาะนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ให้หน่วยงานทุกแห่งในสังกัดมทร.พระนคร 

ศจร.5.1-05-12 คู่มือขั้นตอนการท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
https://goo.gl/psiuVC 

ศจร.5.1-05-13 เว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/   

ศจร.5.1-05-14 การถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงานการจัดการ
ความรู้ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ศจร.5.1-05-15 ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่าย KM RMUTP (https://goo.gl/ao3bgg) และ ท าเนียบผู้ดูแล
เว็บไซต์ KM RMUTP (https://goo.gl/bJk5Lu) เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ KM  
ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ศจร.5.1-05-16 กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร  

http://webkm.rmutp.ac.th/km/
https://goo.gl/ao3bgg
https://goo.gl/bJk5Lu
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1-05-17 เล่มรายงานผลการด าเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 9  
และรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/GRt9kY 

ศจร.5.1-05-18 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ 
ศจร.5.1-05-19 Happy Brain มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/ 
ศจร.5.1-05-20 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 

2558 
ศจร.5.1-05-21 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้  
ศจร.5.1-05-22 ความพึงพอใจของผู้ท่ีรับบริการศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 
 
จุดเด่น 
     จัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน 

1. แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

https://goo.gl/GRt9kY
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
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   1.1 แผนอัตราก าลัง 
        1.1.1  มีแผนอัตราก าลังบุคลากร ระยะ 4 ปี  โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังร่วมกันวิเคราะห์และ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555   
ได้อนุมัติแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2555-2558 (กบ.5.1-06-01-01)  และมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556   
ได้อนุมัติให้ขยายแผนอัตราก าลัง เป็นปีงบประมาณ 2555-2560 และให้ความเห็นชอบแผนความต้องการอัตราก าลัง
บุคลากรสายสนบัสนนุ และสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2557-2560  (กบ.5.1-06-01-02)  คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ความเห็นชอบแผนความต้องการอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน และสาย
วิชาการ ปีงบประมาณ 2558-2561  และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งแผนดังกล่าวไปยัง  สกอ. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป (กบ.5.1-06-01-03) 
       1.1.2  มีการก ากับติดตาม โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารอัตราก าลังให้บุคลากร        ทุก
ประเภทในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดอบรมให้ความรู้  แจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ (กบ.5.1-06-01-04)  มีการก าหนด  Job Description 
(JD) ของบุคลากรสายสนับสนุน (กบ.5.1-06-01-05)  มีการจัดท าภาระงานของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เป็นรายบุคคล  และ
รายต าแหน่ง (กบ. 5.1-06-01-06) มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ (กบ.5.1-06-01-07)  มีการ
บริหารอัตราก าลังตามแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดครบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร และ
ได้มีการทบทวน  ปรบัปรุงอัตราก าลังโดยการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง (กบ. 5.1-06-01-08)  การจัดสรรอัตรา  
(กบ.5.1-06-01-09) การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน (กบ.5.1-06-01-10) 
       1.1.3  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (กบ.5.1-06-01-07) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง เกณฑ์ภาระงาน
ขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า  พ.ศ.  .... (กบ.5.1-06-01-11) และยกร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว (กบ. 5.1-06-01-12)     
    1.2 แผนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
         1.2.1 มีแผนและการด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ                              
(กอง/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/สถานีวิทยุฯ) (กบ.5.1-06-01-13 - กบ. 5.1-06-01-17)  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะ
มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวได้เอง           (กบ. 
5.1-06-01-18 - กบ. 5.1-06-01-19)  มีแผนในการสรรหาคณบดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือ
ก าหนดระยะเวลาและก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ.5.1-06-01-20 - กบ.5.1-06-01-26)  มีแผนในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและ 
ให้เป็นไปตามประกาศที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด (กบ.5.1-06-01-27 - กบ.5.1-06-01-30) มีแผนในการเพ่ิม 
จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยการให้คณะแจ้งจ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) ระหว่างปี 2558-2562 (กบ.5.1-06-01-31)  
          1.2.2  มีการก ากับติดตามการด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจ 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-85                                                       ระดับสถาบัน                                            
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                          เกณฑ์ สกอ. 
 

ให้คณะเป็นผู้ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขท่ี ต าแหน่ง สาขาวิชา/ 
งานที่สังกัด ก่อนที่คณะจะด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง (กบ.5.1-06-01-32 - กบ.5.1-06-01-33)  
การสรรหาคณบดีมีการก ากับติดตามการด าเนินการสรรหาคณบดีให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด  
(กบ.5.1-06-01-34) การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามหน่วยงานให้ปฏิบัติตาม
ประกาศและระยะเวลาที่ก าหนด(กบ.5.1-06-01-35) มีการก ากับติดตามการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย
การจัดท ารายงานความก้าวหน้าแบบสรุปและข้ันตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทุก 6 เดือน (กบ.5.1-06-01-36) 
   1.2.3  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ และการนับประสบการณ์ด้านการบริหารให้เป็นคุณสมบัติ 
ในการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (กบ.
5.1-06-01-37) - (กบ.5.1-06-01-38) มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ โดยมีการจดัท าเงื่อนไขการ
ให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดว้ยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ (กบ.5.1-06-01-39) 
   1.3  แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
          1.3.1  มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกลางก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการออกข้อบังคับ และ
ประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน (กบ.5.1-06-01-40 - กบ.5.1-06-01-49) การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (กบ.5.1-06-01-50 - กบ.5.1-06-01-52) โดยมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ก.พ.อ.ที่เกี่ยวข้อง และมีการเผยแพร่ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 
         1.3.2  มีการบริหารงานให้เป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัย 
                 (1)  มีการออกข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนเพ่ือให้หน่วยงาน 
ใช้ส าหรับด าเนินการเลื่อนเงินเดอืน/ค่าตอบแทน มีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน และส่งผลการเลื่อนสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกองบริหารงานบุคคล เพื่อสรุปผล 
การด าเนินการและน าเสนอมหาวิทยาลยั โดยมีการน าเข้าคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนและออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
(กบ.5.1-06-01-53) 
                 (2)  มีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานส ารวจและเสนอผู้มีคุณสมบัติในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2559 (กบ.5.1-06-01-54) และส่งผลการส ารวจและการเสนอขอดังกล่าว 
มายังกองบริหารงานบุคคล  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชี
คุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี 2559  
         1.3.3  มีการก ากับให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
                  (1)  การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน ตามหนังสือเวียนแจ้ง ลงวันที่ 17  กันยายน  2558  
ให้หน่วยงานด าเนินการเลื่อนเงนิเดือน คา่ตอบแทน (กบ.5.1-06-01-55)  หน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
กองบริหารงานบุคคลภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กบ.5.1-06-01-56) 
                 (2)  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2559   
ตามหนังสือเวียนแจ้ง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 (กบ. 5.1-06-01-57) หน่วยงานรายงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2559 ตามระยะเวลาที่ก าหนด (กบ.5.1-06-01-58) 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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         1.3.4  สรุปผลการด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และออกค าสั่งหรือประกาศในงาน 
ที่เก่ียวข้องโดยกองบริหารงานบุคคล 
                 (1)  สรุปผลและน าเสนอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยน าเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (กบ.5.1-06-01-59) และรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (กบ.5.1-06-01-60)  
เพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน (กบ.5.1-06-01-61) 
                 (2)  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยน าเข้าคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 (กบ.5.1-06-01-62) เพ่ือสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กบ.5.1-06-01-63) 
         1.3.5  มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยการด าเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนผลการประเมินการปฏิบัติราชการมากขึ้น  ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกิดปัญหา และส่วนที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
ปัญหา คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งอาจจะไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมคณะท างานปรับปรุง 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  
24 เมษายน 2558 ได้จัดท าประชาพิจารณ์ และน าผลจากคณะท างานปรับปรุงฯ เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  
(กบ.5.1-06-01-64-กบ. 5.1-06-01-65) พร้อมประกาศ ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับรอบการเลื่อนเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 ต่อไป 

  1.4 แผนสวัสดิการ 
       1.4.1  มีคณะกรรมการด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงาน และมีการด าเนินงานตามแผน                           
  (1)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 45/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-06-01-66)  โดยคณะกรรมการ 
มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการ อ านวยการและจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย และก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีแผนปฏิบัติราชการกองบริหารบุคคล  
(กบ.5.1-06-01-67)  และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-06-01-68)  
ที่ก าหนดโครงการ /กิจกรรมในการจัดสวัสดิการ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท า
คุณประโยชน์ของมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร เป็นต้น  
และมีการด าเนินการตามแผน 
 (2)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2558                
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 785/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (กบ.5.1-06-01-69) 
โดยคณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จ านวนของ
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รางวัลที่จะให ้พิจารณาผลการคัดเลือก รวมถึงการพิจารณาแผนการด าเนินการ (กบ.5.1-06-01-70) และ 
มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
       1.4.2  มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ 
 (1)  โดยกองบริหารงานบุคคลจัดท ารายงานการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย (กบ.5.1-06-01-71)  
  (2)  โดยกองบริหารงานบุคคลแจ้งเวียนประกาศการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ 
ให้ทุกหน่วยงานคัดเลือก  (กบ.5.1-06-01-72) และส่งผลให้กองบริหารงานบุคคลเพ่ือรวบรวมส่งให้คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกบุคคลดีเด่นคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์พิจารณาให้คะแนน  
        1.4.3 มีการจัดโครงการสง่เสริมสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากร คือ โครงการออกก าลังกายสรา้งสุข (กิจกรรมโยคะ) ให้แก่
บุคลากร โดยจัดทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 12 เมษายน 2559               และ
ให้มีการประเมินผลให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ รับทราบโดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแบบประเมินโครงการ
ออกก าลังกายสร้างสุข (กิจกรรมโยคะ) รอบ 3 เดือน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 –  
14 มกราคม 2559) โดยมีสถิติการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเฉลี่ยวันละ 7 คน โดยมีบุคลากรตอบแบบสอบถาม  
จ านวน 38 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  โดยรวมต่อการจัดโครงการออกก าลังกายสร้างสุข (กิจกรรมโยคะ) ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.25  คิดเป็นร้อยละ  85.0  (กบ.5.1-06-01-73) 
        1.4.4 มีการน าผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานต่อไป                  

  (1)  โดยมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการออกก าลังกายสร้างสุข(กิจกรรม
โยคะ)เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  
พ.ศ. 2559 (กบ.5.1-06-01-73)  
  (2)  รวบรวมผลคะแนนจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคล น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ พิจารณาผลการคัดเลือกและอนุมัติผลการคัดเลือก ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  (กบ.5.1-06-01-74 - กบ.5.1-06-01-75) 

2. แผนพัฒนาบุคลากร 
   2.1  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี ตั้งแต่                    
พ.ศ. 2558 – 2562 (กบ.5.1-06-02-01) และแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 
2558 แผนรายปี (กบ.5.1-06-02-02) โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
ในการประชุมครั้งที่  9/2558  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (กบ.5.1-06-02-03)     
   2.2  มีการแจ้งให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน                           
(กบ. 5.1-06-02-04) รวมทั้ง มีการติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
(กบ.5.1-06-02-05) 
   2.3  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัด (KPI) และก าหนดไว้
ในแผนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 
5.1-06-02-06)  และรายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทฺธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2558 เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                พระนคร ครั้งที่ 
14/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  (กบ.5.1-06-02-07) และแจ้งรายงานประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานทราบเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป (กบ. 
5.1-06-02-08) 
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   2.4  มีการแจ้งให้หน่วยงานทบทวนการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2559 แผนรายปี (กบ.5.1-06-02-09)  และรวบรวมวิเคราะห์จัดท า
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2559 (กบ.5.1-06-02-10)                   โดย
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2558  (กบ.5.1-06-02-11)  และมี
หนังสือแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนดังกล่าว  โดยจะก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน                 
ทุกรอบ 6 เดือน  (กบ.5.1-06-02-12) 

3.  แผนการก ากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
    3.1  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
และประจ าปีงบประมาณ 2559 เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งท าหน้าที่วางแผน ก าหนด ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร ให้ความเห็นชอบ (กบ.5.1-06-03-01 - กบ.5.1-06-03-02)   
     3.2  การด าเนนิการตามแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์ประจ าปีงบประมาณ 2558  
           3.2.1  ก าหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์      
พ.ศ. 2553 เพ่ือสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย   หรือ
ผู้ท าคุณประโยชน์ทุกปี และในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดงานเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559                               (กบ.
5.1-06-03-03- กบ.5.1-06-03-04)  
           3.2.2  ก าหนดให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม  
กับการเป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ     ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554            และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ
ที่ 3/2555  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลยั (กบ.5.1-06-06-05-กบ.5.1-06-06-06) 
           3.2.3  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดทุกระยะ  
4 เดือน เพื่อให้มีการรายงานผลกรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย  (กบ.5.1-06-03-07– กบ.5.1-06-03-08)  
           3.2.4  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือรองรับข้อมูลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้ง 
ข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรจากผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสีย และน าข้อมูลไปใช้ก ากับดูแลและ 
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด และน าข้อมูลไปใช้ก ากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างช่องทางการติดต่อเพ่ือรับรองข้อมูลและ 
ความคิดเห็น รวมทั้งข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณจากผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
                     (1)  ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://hrmbpm.rmutp.ac.th/edu_ web/complaint.d 
ll?mode=initAdd  (กบ.5.1-06-03-09) 
                  (2)  ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง) บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี  
(กบ.5.1-06-03-10)         
                    (3)  ทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ)  0-2281-1479 (กบ.5.1-06-03-11)         
                   (4)  รับข้อร้องเรียนทางหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณ  
          3.2.5  จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณ 
แก่คณาจารย์และบุคลการสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 
                    (1) จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ าปี 2558  กิจกรรมที่ 3  ในระหว่างวันที่  10-11 สิงหาคม 
2558 (กบ.5.1-06-03-12) 

http://hrmbpm.rmutp.ac.th/edu_%20web/complaint.d%20ll?mode=initAdd
http://hrmbpm.rmutp.ac.th/edu_%20web/complaint.d%20ll?mode=initAdd
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                  (2) จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ าปี 2559  ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559            
(กบ.5.1-06-03-13) 
                  (3)  จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่  19-20 พฤศจิกายน 
2558 (กบ.5.1-06-03-14) 
                    (4)  จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 
2559  ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 (กบ.5.1-06-03-15) 
                     (5)  จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559  
(กบ.5.1-06-03-16) 
                   (6)  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ 
ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2558 ระยะที่ 2  (กบ.5.1-06-03-17) 
           3.2.6  มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี 
                    (1)  หนังสือเกี่ยวกับการหามติของคณะกรรมการโดยการนับคะแนนเสียงมีสองแบบ คือ  
แบบเสียงข้างมากแบบธรรมดา และเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด กรณีท่ีกฎหมายก าหนดว่าการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียง
ข้างมากโดยไม่ได้ก าหนดว่าต้องเป็นเสียงข้างมากของทั้งหมด จึงต้องหมายความว่าเป็นการก าหนดให้ถือเสียงข้างมาก 
แบบธรรมดา ทีจ่ะต้องนับคะแนนเสียงแต่เฉพาะกรรมการซี่งออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 
ในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ส่วนกรรมการที่ขาดออกเสียงและกรรมการที่ขาดประชุม ย่อมไม่อาจน ามานับเป็นคะแนนเสียงได้            
(กบ.5.1-06-03-18) 
                    (2)  การท าหนังสือเพ่ือพิจารณาขออนุญาขออนุมัติโดยไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้น เนื่องจาก 
มีปัญหาส่วนตัวกัน ไม่ท าให้ค าสั่งอนุญาต อนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเสียไป แต่เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่ดีและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกรณีตามค าพิพากษา ที่ 7322/2558  การที่บุคลากรจะเสนอเรื่อง
เพ่ือขออนุญาตขอนุมัติให้ผู้ยื่นค าขอเสนอเรื่องตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง
ก่อนพิจารณา และหากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเห็นว่าเรื่องที่จะต้องพิจารณายังไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีอ านาจอนุมัติส่งคืนหรือเสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบหรือให้ความเห็นก่อนที่จะพิจารณาสั่งการ (กบ.5.1-06-03-19) 
                   (3)  มีหนังสือแจ้งว่าเพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายก่อนผู้
มีอ านาจจะออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งเป็นค าสั่งทางปกครอง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้รับการประเมิน 
ได้ลงนามรับทราบผลคะแนนประเมินทุกคน หากผู้ใดไม่ยินยอมลงนามรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงาน ให้มีพยาน
รับรองเป็นหลักฐานว่ามีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบแล้ว หากผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการดังกล่าวจะท าให้
การประเมินไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนไม่
ชอบด้วยกฎหมายได้ (กบ.5.1-06-03-20) 
           3.2.7  มีการสรุปผลการก ากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบและพิจารณา (กบ.5.1-06-03-21)  

 

 

4. แผนการเกษียณอายุราชการและทดแทนอัตราก าลัง 
    4.1  มีแผนข้าราชการและลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ  60  ปี (ปี2558-2562)  
(กบ. 5.1-06-04-01)  และจัดท าประกาศให้ข้าราชการ  และลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 
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 60  ปีบริบูรณ์  โดยการออกจากราชการเป็นไปตามเกณฑ์การเกษียณอายุราชการและเวียนแจ้งประกาศให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ (กบ. 5.1-06-04-02 - กบ. 5.1-06-04-04)    
   4.2  มีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการรับทราบเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญ   
การขอรับเงินจากกองทุน  ก.บ.ข. ของข้าราชการ  และกองทุน  กสจ. ของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในการกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และจัดส่งมายัง 
กองบริหารงานบุคคล (กบ. 5.1-06-04-05)  เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยและบันทึกข้อมูล 
ลงระบบ e-pension  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  โดยมีการมอบโล่ 
ในวันงานเกษียณอายุราชการ  รวมถึงมีการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศด้วย  
(กบ. 5.1-06-04-06) 
   4.3  มีการจัดประชุมจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ  
(กบ. 5.1-06-04-07)  และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุในต าแหน่งอัตราเกษียณดังกล่าว   
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

 กบ. 5.1-06-01-01 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 / 2555  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 

 กบ. 5.1-06-01-02 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 / 2556  
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 

 กบ. 5.1-06-01-03 แผนความต้องการอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนและสายสนับนุน 
ปีงบประมาณ 2557 - 2560 

 กบ. 5.1-06-01-04 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ   

 กบ. 5.1-06-01-05 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD) 
 กบ. 5.1-06-01-06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 229 / 2559 เรื่อง มอบหมายให ้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล 

 กบ. 5.1-06-01-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการก าหนดภาระงาน     ของ
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 กบ. 5.1-06-01-08 ขั้นตอนการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง  
 กบ. 5.1-06-01-09 ขั้นตอนการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว  
 กบ. 5.1-06-01-10 ขั้นตอนการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งของประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 กบ. 5.1-06-01-11 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ า  

ของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ... 
 กบ. 5.1-06-01-12 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ. ... 
 กบ. 5.1-06-01-13 แผนด าเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        ครั้ง
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ที่ 2/2559  (กองนโยบายและแผน) 

 กบ. 5.1-06-01-14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2559 ลงวนัที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

 กบ. 5.1-06-01-15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และก าหนดสถานที่ทดสอบบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2559 ลงวนัที่ 24 มีนาคม 2559 

 กบ. 5.1-06-01-16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 

 กบ. 5.1-06-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 

 กบ. 5.1-06-01-18 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  292/2556  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับ
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่  29  มีนาคม  2556 

 กบ. 5.1-06-01-19 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2552 

 กบ. 5.1-06-01-20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548                
ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2553 

 กบ. 5.1-06-01-21 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที ่36/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 กบ. 5.1-06-01-22 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดี                    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2558 

 กบ. 5.1-06-01-23 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  2558 

 กบ. 5.1-06-01-24 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-06-01-25 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลง
วันที่  21 ธันวาคม  2559 

 กบ. 5.1-06-01-26 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
 กบ. 5.1-06-01-27 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวนัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 
 กบ. 5.1-06-01-28 ก าหนดการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ประจ าปี 2557 
 กบ. 5.1-06-01-29 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 35/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ลงวันที่  29 ตุลาคม 2558 
 กบ. 5.1-06-01-30 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 23/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ลงวันที่  27 
พฤษภาคม  2558 

 กบ. 5.1-06-01-31 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1037 เรื่อง ขอให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร           
ของหน่วยงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  

 กบ. 5.1-06-01-32 หนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ 0581.06/2170 เรื่อง ขออนุญาตสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2558   ลง
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

 กบ. 5.1-06-01-33 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/4836  
เรื่อง อนุญาตการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 

 กบ. 5.1-06-01-34 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดี             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

 กบ. 5.1-06-01-35 หนังสือกองบริหารงานบุคคล เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 

 กบ. 5.1-06-01-36 หนังสือกองบริหารงานบุคคล เรื่อง รายงานความก้าวหน้า ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2559 
 กบ. 5.1-06-01-37 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559  

 กบ. 5.1-06-01-38 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การนับประสบการณ์ด้านการบริหารให้เป็นคุณสมบัติใน
การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองคณบดี  
รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

 กบ. 5.1-06-01-39 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที ่25 กันยายน พ.ศ. 2558 

 กบ. 5.1-06-01-40 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

 กบ. 5.1-06-01-41 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน   ใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
 กบ. 5.1-06-01-42 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน        

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 
 กบ. 5.1-06-01-43 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 
 กบ. 5.1-06-01-44 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 
 กบ. 5.1-06-01-45 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 

 กบ. 5.1-06-01-46 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 

 กบ. 5.1-06-01-47 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 

 กบ. 5.1-06-01-48 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ลงวันที่  28  กันยายน  2555 

 กบ. 5.1-06-01-49 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2555   
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 

 กบ. 5.1-06-01-50 พระราชบัญญัติ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484              
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2484 

 กบ. 5.1-06-01-51 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536 

 กบ. 5.1-06-01-52 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538  ลงวันที่ 23 กันยายน 2538 

 กบ. 5.1-06-01-53 ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเวียนแจ้ง 
ให้หน่วยงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

 กบ. 5.1-06-01-54 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/5594 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2558 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และเหรยีญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2559 

 กบ. 5.1-06-01-55 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/5080 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) และการเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 

 กบ. 5.1-06-01-56 หนังสือกองกลาง  ที่ ศธ 0581.14/2612 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/


ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-94                                                       ระดับสถาบัน                                            
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                          เกณฑ์ สกอ. 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ข้าราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลยั  การเลือ่นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)  

 กบ. 5.1-06-01-57 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/5594 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2558  เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรยีญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2559 

 กบ. 5.1-06-01-58 หนังสือคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ ศธ 0581.10/1632   
ลงวันที่  4 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2559 

 กบ. 5.1-06-01-59 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 

 กบ. 5.1-06-01-60 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

 กบ. 5.1-06-01-61 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1245/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 กบ. 5.1-06-01-62 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิมาลา ประจ าป ี2559  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 

 กบ. 5.1-06-01-63 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1516  
ลงวันที ่29 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าป ี2559 

 กบ. 5.1-06-01-64 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2559          เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2559  (วาระที่ 4.4) 

 กบ. 5.1-06-01-65 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 2/2559 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  (วาระท่ี 4.1) 

 กบ. 5.1-06-01-66 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 45/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 กบ. 5.1-06-01-67 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559  กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 กบ. 5.1-06-01-68 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 และ2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

 กบ. 5.1-06-01-69 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 785/2558  ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2558 

 กบ. 5.1-06-01-70 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2558 ครั้ง
ที่ 1/2558  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2558             

 กบ. 5.1-06-01-71 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ครั้งที่ 4/2558, 5/2558, 1/2559, 2/2559, 3/2559  

 กบ. 5.1-06-01-72 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้าง
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ชั่วคราว  เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น  ประจ าปี  2558 

 กบ. 5.1-06-01-73 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
ครั้งที ่1/2559  เมื่อวันที่  25 มีนาคม  2559 

 กบ. 5.1-06-01-74 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น  ประจ าปี  2558 
และผลการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปี  2558  ลงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2558              

กบ. 5.1-06-01-75 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2558  
ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2558       

 กบ. 5.1-06-02-01 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2558 – 2562 
 กบ. 5.1-06-02-02 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2558 
 กบ. 5.1-06-02-03 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2558  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 กบ. 5.1-06-02-04 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1692 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558   
เรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 กบ. 5.1-06-02-05 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/448  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558                   
เรื่อง ขอให้รายงานการน าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์หลังจากการไปฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา ดูงาน 

 กบ. 5.1-06-02-06 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2558 

 กบ. 5.1-06-02-07 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 14/2558                     
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4.1 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2558 

 กบ. 5.1-06-02-08 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/52 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559  
เรื่อง แจ้งมติรายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2558 

 กบ. 5.1-06-02-09 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1823 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง  
ขอให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน พ.ศ. 2559  

 กบ. 5.1-06-02-10 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2559  
 กบ. 5.1-06-02-11 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 14/2558  

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2559 

 กบ. 5.1-06-02-12 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/057 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559          
เรื่อง  แจ้งอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
พ.ศ. 2559  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-03-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558       เรื่อง 

แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
กบ. 5.1-06-03-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  

เรื่อง แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
กบ. 5.1-06-03-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือ

ผู้ท าคุณประโยชน์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 
กบ. 5.1-06-03-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2558 และ  ผล
การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปี 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

กบ. 5.1-06-03-05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  

กบ. 5.1-06-03-06 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 

กบ. 5.1-06-03-07 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  
เรื่อง รายการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

กบ. 5.1-06-03-08 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  
เรื่อง รายการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

กบ. 5.1-06-03-09 เว็บไซต์การร้องเรียนจรรยาบรรณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  

กบ. 5.1-06-03-10 กล่องรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น (ตู้แดง)  
กบ. 5.1-06-03-11 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/2300  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย  
กบ. 5.1-06-03-12 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2558 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2558 
กบ. 5.1-06-03-13 หนังสือกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                      

ที่ ศธ 0581.16/-  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการ
พัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจ าปี 2559 

กบ. 5.1-06-03-14 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

กบ. 5.1-06-03-15 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2559 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าของ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2559 

กบ. 5.1-06-03-16 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-03-17 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2558 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนและผลงานทาง
วิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2558 ระยะที่ 2 

กบ. 5.1-06-03-18 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  ที่ ศธ 0581.17/4776 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 เรื่อง หลักการหามติของคณะกรรมการ โดยการนับคะแนนเสียง 

กบ. 5.1-06-03-19 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล                         
ที่ ศธ 0581.17/3140 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กบ. 5.1-06-03-20 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล                         
ที่ ศธ 0581.17/739 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การกระท าความผิดฐานปฏิบัติ  
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

กบ. 5.1-06-03-21 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล                         
ที่ ศธ 0581.17/- ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง รายงานข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ รอบ 6 (ส.ค. 2558-ม.ค. 2559) 

กบ. 5.1-06-04-01 มีแผนข้าราชการและลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ  60  ปี  
(ปี  2558 - 2562)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-06-04-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  ยกเลิกและให้ใช้บัญชีรายชื่อ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

กบ. 5.1-06-04-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  ข้าราชการออกจากราชการ
เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2558 

กบ. 5.1-06-04-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง  ลูกจ้างประจ าออกจากราชการ 
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2559 

กบ. 5.1-06-04-05 หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการรับทราบเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญและขอรับเงินจากกองทุน  กสจ. ของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

กบ. 5.1-06-04-06 แบบเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โครงการด้าน
สังคมศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กบ. 5.1-06-04-07 หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.เฟ่ืองฟ้า    เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ 

 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

5.1.7. การประกันคุณภาพ 
 

 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
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        ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ 
        คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (สปภ.5.1-7-01) โดยมีส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน 
(หน่วยงานระดับกอง)  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย  1) การควบคุมคุณภาพ  2) การตรวจสอบ
คุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายคุณภาพ " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้
ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบและให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (สปภ.5.1-7-02)  ซึ่งมีการด าเนินงานดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย (สปภ. 5.1-7-
03) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล ด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

-มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้  สกอ. และ ก.พ.ร. ในระดับสถาบัน           
ปีการศึกษา 2558 (สปภ. 5.1.7-04) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ 
รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน และแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           
ปีการศึกษา 2558 (สปภ. 5.1.7-05) โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักอธิการบดี (สปภ. 
5.1.7-06)  ซึ่งการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการประชุม และการบันทึกแจ้งเวียนถึงคณะและหน่วยงาน
รับทราบ (สปภ. 5.1.7-07) 

นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพ    
แก่บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย เช่น (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ านวน 2 โครงการ)  ดังนี้ 

1) โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความ
พร้อม เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./ สมศ. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้างานในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นผู้เข้าร่วม เพ่ือรับทราบปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (สปภ. 5.1.7-
08) 

 
 
2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับอุดมศึกษาคาม

เกณฑ์ สกอ. เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือให้

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-05-02-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-57%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.58.pdf
file:///C:/Users/งานปอ/งานจาก%20JANE/การประชุม/รายงานการประชุม/ประชุมชี้แจงระบบและนโยบายการประกันฯ/ประชุมชี้แจงระบบ%20และนโยบายการประกันฯ%20(02-02-58).docx
file:///C:/Users/งานปอ/งานจาก%20JANE/การประชุม/รายงานการประชุม/ประชุมชี้แจงระบบและนโยบายการประกันฯ/ประชุมชี้แจงระบบ%20และนโยบายการประกันฯ%20(02-02-58).docx
file:///C:/Users/งานปอ/งานจาก%20JANE/การประชุม/รายงานการประชุม/ประชุมชี้แจงระบบและนโยบายการประกันฯ/ประชุมชี้แจงระบบ%20และนโยบายการประกันฯ%20(02-02-58).docx
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บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีคุณภาพ  (สปภ. 5.1.7-09) 

 
2) การตรวจสอบคุณ ภาพ  การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณ ภาพ                  

มีการด าเนินการดังนี้   
- ส านักประกันคุณภาพได้ก าหนดจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

และมอบให้คณะน าไปจัดท าแผนการด าเนินการระดับคณะโดยให้มีความสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย  
 

- การก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ และรายงานต่อผู้บริหารทราบ โดย
หน่วยงานประกันคุณภาพเป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงใน 12 เดือน  
นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีก
ด้วย  มีการติดตามข้อมูลพ้ืนฐานโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทวนสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน (สปภ. 5.1.7-10) ผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) (สปภ. 5.1.7-11)  

 

- มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559  โดยคณะกรรมการผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น (สปภ. 5.1.7-12) ซ่ึงมีการน าเสนอผลการทวนสอบรายงาน SAR ใน
ที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 (วาระที่ 4.2)  เพ่ือพิจารณา 
(สปภ. 5.1.7-13) 

 
3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเช่นรายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ (สปภ. 
5.1.7-14) 

ส านักประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ 
CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา  และน าผลการประเมินคุณภาพทุก
ทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อในที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 
2559 (วาระที่ 4.1) เพ่ือพิจารณา (สปภ. 5.1.7-13)  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 
ตุลาคม 2559 (สปภ. 5.1.7-15)  เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 5.1-7-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 5.1-7-02 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
สปภ. 5.1-7-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ. 5.1.7-04 นโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 
สปภ. 5.1.7-05 แผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
สปภ. 5.1.7-06 รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 10/2558 วาระท่ี 4.2 
สปภ. 5.1.7-07 - บันทึกท่ี ศธ. 0581.23/329 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดท านโยบายตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
- บันทึกที่ ศธ. 0581.23/336 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกันคุณภาพ 

ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 
สปภ. 5.1.7-08 โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ ความเข้าใจ/เตรียมความ

พร้อม เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./ สมศ. 
สปภ. 5.1.7-09 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับอุดมศึกษา     

ตามเกณฑ์ สกอ. 
สปภ. 5.1.7-10 บันทึกท่ี ศธ. 0581.23/0123 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่ง

ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 
สปภ. 5.1.7-11 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) http://iqa.rmutp.ac.th/ 
สปภ. 5.1.7-12 บันทึกท่ี ศธ. 0581.23/0210 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเพ่ือรับการ

ทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2558   
สปภ. 5.1.7-13 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559  
สปภ. 5.1.7-14 รายงานการประชุมส านักประกันคุณภาพ เรื่อง อบรมการบันทึกข้อมูล CDS ระดับหน่วยงาน 

และระดับคณะ  ปีการศึกษา 2558 
สปภ. 5.1.7-15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
 
จุดเด่น 

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบัน
และระดับคณะ  

2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและได้รับความร่วมมือดีจากบุคลากรทุกระดับ  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.พัทรียา   เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
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เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 

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

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.15 ระดับดี 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.24 ระดับดี 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.52 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.79 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.10 ระดับดี 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.39 ระดับดี 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.92 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.57 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.20 ระดับดี 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 35.88/9 = 3.99 ระดับดี 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.51 คะแนน 3.99 คะแนน 3.99 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.2 - 01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ คณบดีทุกคณะ คณบดีทุกคณะ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม 
        องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับ ควบคุม ติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส านักประกันคุณภาพ ท าหน้าที่ก าหนด
แผน ประสานงานกับหน่วยงาน (ระดับสถาบัน) ที่ก ากับแต่ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ และหน่วยงานระดับสถาบันก ากับงานประกันคุณภาพระดับคณะ งานหลักสูตรของคณะ โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไป
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด (สวท.5.3-1-01) และก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมาย
คุณภาพระดับสถาบัน (สวท.5.3-1-02)  
 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (สวท.5.3-1-03) 
 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 53 
หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้รับผลการประเมิน 2.92 คะแนน (ปานกลาง) โดยหลักสูตรผ่าน
ผลการประเมินจ านวน 52 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เนื่องจากมีอัตราส่วนของอาจารย์
ประจ าต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรดังกล่าว และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 มหาวิทยาลัย มีกลไกในการด าเนินการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

- มีระบบ กลไก ขั้นตอน การจัดท าหลักสูตร/การปิดหลักสูตร (สวท.5.3-1-04) 
- มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (สวท.5.3-1-05) 

 
 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

- มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมู ลภาวะ 
การมีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบ online (สวท.5.3-1-06) 

 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
- มีระบบ กลไก การรับนักศึกษา (สวท.5.3-1-07) 
- มีคู่มือนักศึกษา (สวท.5.3-1-08) 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-104                                                       ระดับสถาบัน                                            
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                          เกณฑ์ สกอ. 
 

 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
- มีระบบกลไก กระบวนการจัดการเรียนการสอน (สวท.5.3-1-09) 

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
- มีระบบกลไก การจัดท า มคอ. (สวท.5.3-1-10) 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สวท.5.3-1-11) 

 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ (สวท.5.3-1-12) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้เป้าหมาย
คุณภาพระดับคณะ (สวท.5.3-1-13) และจากผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะทั้ง 9 คณะ มีผลการ
ประเมินแยกเป็นรายคณะ ได้ดังนี้ 
   

คณะ ผลการประเมิน (คะแนน) 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.15 (ดี) 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.24 (ดี) 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.52 (ดี) 
บริหารธุรกิจ 3.79 (ดี) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.10 (ดี) 
วิศวกรรมศาสตร์ 4.39 (ดี) 
ศิลปศาสตร์ 3.92 (ดี) 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.56 (ดี) 
อุตสากรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.20 (ดี) 

รวม 3.99 (ดี) 
   
  

 ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเป็นรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบ ผลการประเมิน (คะแนน) 
การผลิตบัณฑิต 3.45 
การวิจัย 4.12 
การบริการวิชาการ 4.78 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.56 
การบริหารจัดการ 4.72 

 
 
 
 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
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 มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย (สวท.5.3-2-01) โดยคณะกรรมการได้ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา 2558 ซึ่ง เป็นค่าเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมกันด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2558 รวมทั้ง ได้ท าการก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับเป็นรายตัวบ่งชี้ และเสนอแผนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่  9  ธันวาคม 2558 (สวท.5.3-2-02)  ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
ปรับแผนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2558 ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บรายงานข้อมูล ให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ (สวท.5.3-2-03) เพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรรับผิดชอบก ากับ 

ติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
2. หัวหน้างานหลักสูตรของคณะ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรในภาพรวมของคณะ 
3. รองคณบดี (ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายหลักสูตร/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรคณะ/ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 
5. ส านักประกันคุณภาพ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับมหาวิทยาลัย 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยอธิการบดี 

รับผิดชอบก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
7. สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
คณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน ามาปรับแก้ให้มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

 โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รับผิดชอบและก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และ  
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การด าเนินการส่งแบบรายงาน  
มคอ.3 – 7 ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของ
ทุกหลักสูตร ผู้รับผิดชอบระดับคณะจะท าการพิจารณาและรวบรวม รายงานมาที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพ่ือท าการรวบรวมและน าเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
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        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จากแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,093,636,300.00 บาท และ
งบประมาณรายได้ จ านวน 334,465,690.00 บาท รวมทั้งสิ้น 1,428,101,990.00 บาท (สวท.5.3 -3-01) ทั้งนี้
การจัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณดังกล่าวเพ่ือใช้ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ ซึ่งในการด าเนินงานมีหลากหลายรูปแบบทั้งด้าน
บุคลากร การด าเนินงาน การลงทุน ด้านอื่นๆ เช่น โครงการอบรมสัมมนา เป็นต้น 

 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 
          มหาวิทยาลัย ได้น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบัน ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  
(สวท.5.3-4-01) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ และผลการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน (เบื้องต้น)  
ประจ าการศึกษา 2558 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  
(สวท.5.3-4-02) ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการรายงานผล ดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัย ได้น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ระดับสถาบัน ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  
(สวท.5.3-4-01) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะ และผลการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ระดับสถาบัน (เบื้องต้น)  
ประจ าการศึกษา 2558 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  
(สวท.5.3-4-02) ในการนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการรายงานผล ดังกล่าว  
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการน าผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 
2558 (สวท.5.3-4-03) และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558  
(สวท.5.3-4-04) พิจารณาผลการประเมินของปีการศึกษาดังกล่าว รวมทั้ง ที่ประชุมสภาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และยังสะท้อนปัญหาในส่วนต้องปรับแก้อีกด้วย 

 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 จากผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2558 พบว่ามีหลักสูตรที่
ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงพิจารณาผลการประเมินดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร คือ คุณภาพอาจารย์ จึงเสนอแนะ/แนวทาง 
การด าเนินงาน โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย จัดท าการเวียนแจ้งให้ 
ทุกคณะจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ในการนี้ ส าหรับ
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้รับการเสนอแนะให้จัดท าแผน/แนวทางแก้ปัญหา
ส าหรับนักศึกษาท่ีตกค้างไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (สวท.5.3-5-01)  
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โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน  
มีการประเมินผล และรายงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา อีกท้ัง ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่
ตกค้างอยู่ ณ ปัจจุบัน จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 
 ทั้งนี้  ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ปัญหาที่พบ
ในการด าเนินการ น ามาพิจารณาในการประชุม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 (สวท.5.3-5-02) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  ได้มีการ
วางแผนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่ในส่วนของการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ และการท างบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ของคณะและมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.5.3-1-01  ระบบกลไก ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
สวท.5.3-1-02 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
สวท.5.3-1-03 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
สวท.5.3-1-04 ระบบ กลไก ขั้นตอน การจัดท าหลักสูตร/การปิดหลักสูตร 
สวท.5.3-1-05 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
สวท.5.3-1-06 แบบสอบถาม “ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต” 
สวท.5.3-1-07 ระบบ กลไก การรับนักศึกษา 
สวท.5.3-1-08 คู่มือนักศึกษา 
สวท.5.3-1-09 ระบบ กลไก กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สวท.5.3-1-10 ระบบ กลไก การจัดท า มคอ. 
สวท.5.3-1-11 ระบบ กลไก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สวท.5.3-1-12 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ 
สวท.5.3-1-13 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ีตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ 
สวท.5.3-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร  
สวท.5.3-2-02 รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 10/2558 (9 ธันวาคม 2558) 
สวท.5.3-2-03 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ และตรวจประเมินฯ ปี 2558  
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.5.3-3-01 การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
สวท.5.3-4-01 รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 5/2559 (12 ตุลาคม 2559)  
สวท.5.3-4-02 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 (26 ตุลาคม 2559) 
สวท.5.3-4-03 มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 (7 ตุลาคม 2558) 
สวท.5.3-4-04 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 (30 กันยายน 2558)  
สวท.5.3-5-01 แนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ยังตกค้าง โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สวท.5.3-5-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มทร.พ

ระนคร รอบ 15 ปี (RMUTP Retreat) 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรและการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพฯ และ
เกณฑ์ฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคม 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.เฟ่ืองฟ้า    เมฆเกรียงไกร 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร 
 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
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สวนที่ 4

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ สกอ. ระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2558
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4.1 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ี ตามองคประกอบคุณภาพ เกณฑ สกอ. ระดับสถาบัน (ส.1)
ประจําปการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 – 30 ก.ค. 59)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คะแนนป
การศึกษา

2557

เปาหมาย
ปการศึกษา

2558

ตัวต้ัง
ผล คะแนน บรรลุ

เปาหมายตัวหาร

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม

(สกอ.1.1) (ผลลัพธ)
2.38 3.10 คะแนน 154.95/53 = 2.92 2.92 

1.2 อาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.1.2) (ปจจัยนําเขา)

1.93 รอยละ 20
103.5x100 รอยละ

17.81
2.23 581

1.3 อาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปจจัยนําเขา)

2.29 รอยละ 30
162x100 รอยละ

27.88
2.32 581

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.1.4) (กระบวนการ)

5.00
6 ขอ

(5 คะแนน)
6 ขอ 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5) (กระบวนการ)

3.00
5 ขอ

(4 คะแนน)
6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 14.60/5
= 2.92

17.47/5
= 3.49

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) (กระบวนการ)

5.00 6 ขอ

(5 คะแนน)

6 ขอ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.2.2) (ปจจัยนําเขา)

3.88 3 คะแนน 4.42 คะแนน 4.42 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (สกอ.2.3) (ผลลัพธ)

3.02 2.75 คะแนน 3.15 คะแนน 3.15 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2
11.90/3
= 3.97

12.57/3
=4.19

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.3.1)

(กระบวนการ)
5.00

6 ขอ
(5 คะแนน)

6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ)
5.00

6 ขอ
(5 คะแนน)

7 ขอ 5.00 
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เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00 5.00

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คะแนนป
การศึกษา

2557

เปาหมาย
ปการศึกษา

2558

ตัวต้ัง
ผล คะแนน บรรลุ

เปาหมายตัวหาร

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบนัเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน (สกอ.5.2) (กระบวนการ)

5.00
7 ขอ

(5 คะแนน)
7 ขอ 5.00 

5.1.1 การพัฒนาแผน 
5.1.2 การเงิน 
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล 
5.1.5 การจัดการความรู 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2)
(ผลลัพธ)

3.45 3.51 คะแนน 35.88/9 = 3.99 3.99

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
คณะ (สกอ.5.3) (กระบวนการ)

3.00
4 ขอ

(3 คะแนน)
5 ขอ 4.00 √

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 11.45/3
= 3.82

12.99/3
= 4.33

เฉลี่ยรวมองคประกอบท่ี 1 -5 3.84 4.08

4.2 ตารางวิเคราะหผลการประเมิน ( IPO ) ระดับสถาบัน (ส.2) ประจําปการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I
(1.2,
1.3,2.2)

P
(1..4,1.5,
2.1,3.1,4.1,

5.1,5.3)

O
(1.1,2.3,
5.2)

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต 2.28 5.00 2.92 3.49 ระดับพอใช
2 การวิจัย 4.42 5.00 3.15 4.19 ระดับดี



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน 4-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก
4 การทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

5 การบริหารจัดการ - 4.50 3.99 4.33 ระดับดี
รวม 2.99 4.86 3.35 4.08 ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช

ระดับดี
มาก

ระดับ
พอใช

ระดับดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

ผลการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2558

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต

ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรท่ีเปดสอน รวมท้ังสิ้น 53
หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร เทากับ 2.92
คะแนน มีหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. (องคประกอบท่ี 1) จํานวน 52 หลักสูตร
และไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 581 คน ปฏิบัติงานจริง 540 คน ลาศึกษาตอ 41 คน
โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 17.81 และมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการรอยละ 27.88 มหาวิทยาลัยมี
การบริการนักศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยางครบถวน

ผลการประเมินตนเองโดยรวมองคประกอบท่ี 1 เทากับ 3.49 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพพอใช
เม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวาการบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก สวนท่ีมหาวิทยาลัยตองปรับปรุง ไดแก คุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยประจํา สวนผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับพอใช

จุดเดน
มีการจัดทําทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ิมมากข้ึน
จุดท่ีควรพัฒนา

อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน 4-5 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ควรมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง เชน การจัดใหมีระบบพ่ีเลี้ยง/เขาคายเพ่ือจัดทําผลงานทางวิชาการ, สนับสนุนคาตอบแทน
ของอาจารยตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหเหมือนกับขาราชการ, จัดระเบียบการลาศึกษาตอใหเปน
ทิศทางเดียวกัน  เปนตน

องคประกอบท่ี  2 : การวิจัย

ผลการประเมินตนเองโดยรวมองคประกอบท่ี 2 เทากับ 4.19 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี
เม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวา มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยอยูในระดับดีมาก และปจจัย
ปอนดานงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับดี  แตผลลัพธดานผลงานวิชาการอยูใน
ระดับพอใช ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารย จัดทําวิชาการและงานสรางสรรค
ท่ีมีคุณภาพตอไป

จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยสําหรับอาจารยอยางตอเนื่อง

เพ่ิมข้ึนทุกป เชน การสนับสนุนงบประมาณการทํางานวิจัย  การสนับสนุนงบประมาณการตพิมพเผยแพร
และงบประมาณสําหรับพัฒนานักวิจัย  เปนตน
จุดท่ีควรพัฒนา

1. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจํานวนนอยเม่ือ
เทียบกับจํานวนงบประมาณวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุน

2. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ หรือผลงานท่ีไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญายังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจํา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ผลักดันใหอาจารยมีการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติใหสอดคลองกับงบประมาณวิจัยท่ีไดรับการจัดสรร

2. ผลักดันใหใหอาจารยนําผลงานวิจัยจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน 4-6 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ผลการประเมินตนเองโดยรวมองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5.00  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก
เม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวา มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยูในระดับดีมาก โดยการมี
สวนรวมของคณะและชุมชนตาง ๆ

จุดเดน
1. บุคลากรมีองคความรูเฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาชีพท่ีเปนท่ีตองการของ

ชุมชน ตลาดแรงงาน และทรัพยากรท่ีมีคุณภาพดานการบริการวิชาการ
2. มีการบูรณาการบริการวิชาท่ีใหทุกคณะเขามามีสวนรวมไดดี ตลอดจนชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดบริการวิชาการ

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการประเมินตนเองโดยรวมองคประกอบท่ี 4 เทากับ 5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหนวยงานใหรับผิดชอบและดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนและ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

จุดเดน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดไว

ในยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ

ผลการประเมินตนเองโดยรวมองคประกอบท่ี 5 เทากับ 4.33 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพระดับดี
เม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวา ตัวบงชี้ดานกระบวนการไดแก การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน
7 ดานกลาวโดยรวมแลวอยูในระดับดีมาก สวนกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี และผลลัพธจากการบริหารงานของคณะอยูในระดับดีเชนกัน

จุดเดน
1. ผูบริหารใหความสําคัญและบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ กํากับติดตามดานตางๆ เชน

ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  ระบบ
บริหารงานทรัพยากรองคกร (ERP) ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) เปนตน



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน 4-7 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน

หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ครบทุกหลักสูตร



สวนที    5   ภาคผนวก 5-1 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่  5

ภาคผนวก

- ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน
- ขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจําปการศึกษา 2558



สวนที    5   ภาคผนวก 5-2 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-3 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-5 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-6 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ
ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
องค

ประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ผูจัดเก็บ/รายงาน

ขอมูล
๑. การผลิตบัณฑิต

๑.๑
ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม
(สกอ.๑.๑)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สํานักสงเสริมวิชาการฯ -ผอ.สสท.

๑.๒
อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.๑.๒)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๑.๓
อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๑.๔
การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.๑.๔)

- รองฯ ฝายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ.

๑.๕
กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.๑.๕)

- รองฯ ฝายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ.

๒. การวิจัย

๒.๑
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ.๒.๑)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๒.๒
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.๒.๒)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๒.๓
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (สกอ.๒.๓)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๓. การบริการวิชาการ
๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.๓.๑) -รองฯ ฝายบริการวิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑
ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑)

- รองฯ ฝายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว.

๕. การบริหารจัดการ

๕.๑
การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน (สกอ.๕.๑)
๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ.
๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝายการคลังฯ -กองคลัง -ผอ.กค.
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ.
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๕.๑.๕ การจัดการความรู -รองฯ ฝายวิชาการฯ
-ศูนยการจัดการความรู
(KM)

-ผอ.ศูนย KM
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องค
ประกอบ

ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูจัดเก็บ/รายงาน
ขอมูล

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายบรหิารฯ

-กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน -ผูชวยฯ ฝายประกันฯ -สํานักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ.

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ.

๕.๓
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ (สกอ.๕.๓)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
(หลักสูตร)

-ผอ.สสท.

เพ่ิมเตมิ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร)

- รองฯ ฝายเทคโนโลยฯี -สํานักวิทยบริการฯ -ผอ.สวท.

๖. องคประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร.
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

๖.๑
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจหลัก (กพร.๕๙ ตัวช้ีวัด ๑)

-ผูชวยฯ ฝายประกันฯ -สํานักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ.

๖.๑.๑ การผลติบณัฑิต
(องคประกอบท่ี ๑ สกอ.)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ

-กองบริหารงานบุคคล
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา

-ผอ.กบ.
-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.

๖.๑.๒ การวิจยั (องคประกอบท่ี ๒ สกอ.) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.
๖.๑.๓ การบริการวิชาการ

(องคประกอบท่ี ๓ สกอ.)
-รองฯ ฝายบริการวิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๖.๑.๔ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(องคประกอบท่ี ๔ สกอ.)

-รองฯ ฝายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว.

๖.๑.๕ การบริหารจัดการ
(องคประกอบท่ี ๕ สกอ.)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ
-รองฯ ฝายการคลังฯ
-ผูชวยฯ ฝายประกันฯ

-กองบริหารงานบุคคล
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองนโยบายและแผน
-กองคลัง
-สํานักประกันคณุภาพ

-ผอ.กบ.
-ผอ.สสท.
-ผอ.กนผ.
-ผอ.กค.
-ผอ.สปภ.

๖.๒
การเบิกจายเงินงบประมาณ
(กพร.๕๙ ตัวช้ีวัด ๒)

-รองฯ ฝายการคลังฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ*

-กองคลัง
-กองนโยบายและแผน*

-ผอ.กค.
-ผอ.กนผ.*

๖.๓ การประหยัดพลังงาน (กพร.๕๙ ตวัช้ีวัด ๓) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองกลาง -ผอ.กก.
๖.๔ การประหยัดนํ้า (กพร.๕๙ ตัวช้ีวัด ๔) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองกลาง -ผอ.กก.

๖.๕
ระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (กพร.๕๙ ตัวช้ีวัด ๕)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

* หมายเหตุ ผูรวมรายงานขอมลู
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ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
1 1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 53 5 4 7 9 3 13 4 3 5
1 2 - - ระดับปริญญาตรี 46 4 3 6 7 3 11 4 3 5
1 3 - - ระดับ ป.บัณฑิต 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 - - ระดับปริญญาโท 5 0 1 1 1 0 2 0 0 0
1 5 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 - - ระดับปริญญาเอก 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 7 - - จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง
2 9 - - ระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 - - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 - - ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 - - ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 11,933 793 799 1,683 4,400 358 2,001 912 489 498

3 15 - - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - - ระดับปริญญาตรี 11,277 595 745 1,590 4,198 358 1,892 912 489 498

3 16 - - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - - ระดับ ป.บัณฑิต 198 198

3 17 - - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - - ระดับปริญญาโท 444 54 93 188 109

3 18
- - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - - ระดับ ป.บัณฑิตขั้น
สูง

3 19
- - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - - ระดับปริญญา
เอก

14 14
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ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

4 20
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ

581 39 31 80 95 70 117.5 89.5 25 34

4 21
- - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

34 4 1 12 0 0 10 3 1 3

4 22
- - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

443.5 28 25 61 74 49 86 72.5 22 26

4 23
- - จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

103.5 7 5 7 21 21 21.5 14 2 5

4 24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 419 30 28 52 60 53 83.5 65.5 23 24

4 25
- - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่
มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

26 4 1 8 0 0 9 2 1 1

4 26
- - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

320.5 23 22 40 43 34 63 55.5 20 20

4 27
- - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

72.5 3 5 4 17 19 11.5 8 2 3

4 28
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย

153 8 2 23 35 17 33 23 2 10

4 29
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

7 0 0 4 0 0 1 0 0 2

4 30
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

116 4 2 17 31 15 22 17 2 6

4 31 - - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มี 30 4 0 2 4 2 10 6 0 2
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ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

4 32
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย

8 1 1 4 1 1

4 33
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4 34
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา

7 1 1 4 0 0 1 0 0 0

4 35
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 36
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย

1 1

4 37
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 38
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 39
- - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5 40 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 277 36 20 35 45 16 65 20 15 25
5 41 - - ระดับปริญญาตรี 10 1 0 2 0 0 4 0 0 3
5 42 - - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 43 - - ระดับปริญญาโท 215 26 17 29 33 8 51 18 14 19
5 44 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-11 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
5 45 - - ระดับปริญญาเอก 52 9 3 4 12 8 10 2 1 3

5 46
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

276 35 20 35 45 16 65 20 15 25

5 47
- - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ

194 26 17 17 25 16 47 15 13 18

5 48
- - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศา
สตรจารย

75 9 2 14 19 0 17 5 2 7

5 49
- - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตร
จารย

6 0 1 3 1 0 1 0 0 0

5 50
- - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตร
จารย

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 51
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร

141 20 7 13 23 9 52 7 4 6

6 52

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

69 5 2 7 3 0 47 5 0 0

6 53

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุ

28 5 0 1 16 4 1 1 0 0

6 54 - - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-12 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

6 55
- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

11 2 3 3 1 0 1 0 0 1

6 56

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแ

8 2 1 0 2 0 3 0 0 0

6 57

- - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําห

17 3 1 2 0 5 0 1 0 5

6 58 - - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 0 0

6 59
- - ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว

0 0 0 0 0

6 60
- - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ

0 0 0 0 0

6 61
- - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ
การจดทะเบียน

0 0 0 0 0

6 62
- - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว

1 0 0 1 0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-13 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

6 63

- - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

0 0 0 0 0

6 64

- - จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส
online

0 0 0 0 0

6 65
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน

0 0 0 0 0

6 66 - - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 4 0 0 0 0 4

6 67
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

0 0 0 0 0

6 68
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0 0 0 0 0

6 69
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

0 0 0 0 0

6 70

- - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

0 0 0 0

7 71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,871 237 197 432 1,070 103 415 216 115 86

7 72
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการ
มีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา

2,466 202 156 363 915 96 387 183 82 82



สวนที    5   ภาคผนวก 5-14 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

7 73
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทําภายใน 1 ปหลัง
สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชพีอิสระ)

1,869 169 111 232 713 86 314 151 61 32

7 74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 239 11 17 73 50 6 13 14 9 46

7 75
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอน
เขาศึกษา

49 4 1 6 28 0 9 0 0 1

7 76
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจําอยูแลว

20 0 1 5 8 0 1 3 1 1

7 77
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา

45 3 6 14 11 0 4 3 4 0

7 78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อปุสมบท 20 2 1 1 8 1 6 0 1 0
7 79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 45 2 5 3 21 1 10 3 0 0

7 80
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ (คาเฉลี่ย)

15,884.97 16,060.14 16,417.92 14,588.19 15,885.82 15,445.65 17,661.11 15,304.43 14,980.28 14,775

7 81

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)

4.52 4.6 4.23 4.47 4.54 4.49 4.65 4.4 4.4 4.57

8 82
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

35 3 9 12 11

8 83
- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง

32 0 1 9 11 0 11 0 0 0

8 84
- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

1 1



สวนที    5   ภาคผนวก 5-15 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

8 85

- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑ

8 86 - - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0

8 87
- - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

2 1 1

8 88

- - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีไ่มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางว

0

8 89

- - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพ

0 0

8 90 - - ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0

8 91

- - จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส
online

0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-16 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

8 92
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน

8 93 - - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

8 94
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

0 0

8 95
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0 0

8 96
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

0 0

8 97
- - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

59 4 10 32 13

9 98
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

9 99
- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

9 100

- - จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑ

0 0

9 101 - - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-17 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

9 102
- - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

9 103

- - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีไ่มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางว

0 0

9 104

- - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพ

0 0

9 105 - - ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 0

9 106

- - จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส
online

9 107
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน

9 108 - - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

9 109
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ

0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-18 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

9 110
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

0 0

9 111
- - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

0 0

9 112
- - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป
การศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)

0 0

10 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 11,918.79 788.18 581.71 1,209.49 3,377.44 1,248.80 1,219.33 2,749.63 386.89 350.23
10 114 - - ระดับอนุปริญญา
10 115 - - ระดับปริญญาตรี 11,208.28 450.05 551.78 1,145.14 3,207.34 1,248.80 1,111.33 2,749.63 386.89 350.23
10 116 - - ระดับ ป.บัณฑิต 338.13 338.13
10 117 - - ระดับปริญญาโท 337.73 29.93 64.35 135.45 108
10 118 - - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
10 119 - - ระดับปริญญาเอก 34.65 34.65

11 120
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน

45,734,645 3,695,710 1,475,240 6,403,315 5,380,310 4,350,010 10,732,775 976,725 11,821,940 898,620

11 121 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 40,884,600 3,695,710 1,475,240 6,403,315 1,506,990 4,350,010 10,732,775 11,821,940 898,620
11 122 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ
11 123 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,850,045 3,873,320 976,725

11 124
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน

7,437,750 3,280,000 1,285,000 578,750 2,294,000

11 125 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 7,437,750 3,280,000 1,285,000 578,750 2,294,000
11 126 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ



สวนที    5   ภาคผนวก 5-19 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
11 127 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0

11 128
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)

540 35 30 78 92 61 105.5 85.5 23 30

11 129 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 375.5 35 30 78 13 61 105.5 23 30
11 130 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ
11 131 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 164.5 79 85.5

11 132
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ)

11 133 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 134 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ
11 135 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 0
11 136 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 41 4 1 2 3 9 12 4 2 4
11 137 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 34 4 1 2 0 9 12 2 4
11 138 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ
11 139 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 3 4
11 140 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
11 141 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 142 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ
11 143 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0 0

12 144
บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

129 5 2 3 10 103 6

12 145 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 113 5 2 3 0 103 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-20 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
12 146 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0 0
12 147 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 0 10 6

12 148

บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึ

30 3 13 4 2 7 1

12 149 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 11 3 0 0 1 4 2 1
12 150 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 151 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 0 12 7
12 152 ผลงานทีไ่ดรับการจดอนุสทิธิบัตร 3 3
12 153 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 3 0 0
12 154 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 155 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 156
บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

14 2 3 5 1 2 1

12 157 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 2 3 5 2 1
12 158 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 159 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 0 1

12 160

บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

19 2 1 5 5 3 3



สวนที    5   ภาคผนวก 5-21 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผล

12 161 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 2 1 5 1 3 3
12 162 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 163 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 0 4

12 164

บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับกา

62 3 1 4 18 6 30

12 165 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 62 3 1 4 0 18 6 30
12 166 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 167 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
12 168 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1 1
12 169 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 0 0 1 0
12 170 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 171 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 172
ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว

12 173 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0
12 174 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-22 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
12 175 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 176
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ

12 177 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0
12 178 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 179 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 180
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ
การจดทะเบียน

12 181 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0
12 182 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 183 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 184
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว

4 1 2 1

12 185 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 0 1 1
12 186 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 187 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 0 2

12 188

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

12 189 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0
12 190 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 191 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-23 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ

12 192

จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส
online

12 193 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0
12 194 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 195 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 196 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
12 197 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0
12 198 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 199 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
12 200 จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 4 4
12 201 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 0 0 4
12 202 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 203 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 204
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ

12 205 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0
12 206 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 207 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 208
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน

12 209 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0



สวนที    5   ภาคผนวก 5-24 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ชุด # ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน สถาบัน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะ
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

คณะ
วิศวกรรมศาส

ตร

คณะศิลป
ศาสตร

คณะ
สถาปตยกรรม

ศาสตรฯ

คณะ
อุตสาหกรรม

ส่ิงทอฯ
12 210 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 211 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0

12 212
จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

12 213 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 0
12 214 - - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 0
12 215 - - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 0
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