


ค ำน ำ  

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตั้ งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560             
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านตามระบบประกันคุณภาพและให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา   
 

โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน      
ซึ่งสาระส าคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน/
สถานภาพปัจจุบัน ส่วนที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
สกอ.ระดับสถาบัน ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ.ระดับสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองในรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 

 

                                                                          (รองศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์) 
                                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

  



สำรบัญ 

  หน้ำ 
ค าน า   
บทสรุปผู้บริหาร จากรายงานผลการประเมินตนเอง 
 
ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงำน/สถำนภำพปัจจุบัน 1-1 
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 1-2 
 สถานที่ตั้ง 1-2 
 แผนภูมโิครงสร้าง 1-3 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย 1-4 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 1-5 
 ข้อมูลหลักสูตร 1-6 
 ข้อมูลนักศึกษา 1-9 
 ข้อมูลบุคลากร 1-10 
 ข้อมูลงบประมาณ 1-13 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 1-14 
   
ส่วนที่ 2 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2-1 
 แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 2-2 
 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 
 นโยบายตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัย 2-7 
   
ส่วนที่ 3 ผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ สกอ.ระดับสถำบัน 3-1 
 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับสถาบัน 3-2 
 ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 3-3 
   
ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งช้ี สกอ.ระดับสถำบัน 

ตาราง (ส.1) แสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง (ส.2) แสดงผลวิเคราะห์การประเมินตนเอง ( IPO ) 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
4-2 
4-3 
4-4 

   
ส่วนที่ 5 ภำคผนวก 5-1 
 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร  5-2 
 ค าสั่งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ 
5-4 
5-6 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 5-7 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 

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

 
1. บทน า (ประวัติโดยสังเขป)  

 

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  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยว่า “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 

           
ในปีการศึกษา 2559  มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร จ าแนกเป็น 

ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่
โลกอาชีพ”  มีเป้าหมายสูงสุดคือ “มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล” โดยมีจ านวน
นักศึกษารวมทั้งหมด 12,281 คน อาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 562.50 คน จ าแนกเป็นต าแหน่งอาจารย์ 406.50 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 146 คน รองศาสตราจารย์ 9 คน และศาสตราจารย์ 1 คน 
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2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบัน ของ สกอ. โดยมี 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.24  หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
3,4,5 อยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1,2 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 
 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 
 

องค์ประกอบ 
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  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 2.45 5.00 3.12 3.60 ระดับดี 
2 การวิจัย 4.67 5.00 3.31 4.33 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.10 4.70 ระดับดีมาก 
รวม 3.19 5.00 3.51 4.24 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี  

               * หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร                                
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
   

3. สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital  University) 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย (ร้อยละ 20.62)  ส่วนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ (ร้อยละ 27.73) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบ

กับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง  
2. ผลักดันให้มีการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปประโยชน์และสร้างรายได้ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณวิจัยที่ได้รับการจัดสรร 
 



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                  1-1                                              ระดับสถาบนั 
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2559 
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ส่วนที ่1 
บริบท/สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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. จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ   
              มาตรฐานสากล  

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต       
และภาคบริการ 

3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู้งาน   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

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

: ปณิธาน  (Determination) 

มุ่งม่ัน  เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
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.) 

 : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

 Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 

 : เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ   (University  for  Diverse  Careers) 
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4.  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

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

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิต

บัณฑิต  มายาวนาน 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้

บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ 
5. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

6. สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีท าเลที่เหมาะสม 
7. มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการ

วิชาการแก่สังคม 
8. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุม

องค์ความรู้ตั้งแต่ ระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง 
9. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
10. มหาวิทยาลัยมีแผนและการด าเนินงานรองรับการก้าว

เข้าสู่ AEC 

1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้ต้องใช้

บุคลากรสายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคู่กัน 
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 

4. บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

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

ทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหา 
8. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
9. งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 
10. ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้าน

การบริหาร 
11. สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอ้ือในการส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้

เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
13. การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์ 
14. สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่

วิชาชีพ 
2. ป ระช าค ม อ า เซี ย น เป็ น โอก าส ใน การพั ฒ น า

มหาวิทยาลัย 
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการ

1. การเปิดการศึกษาเสรีท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่ง
มากสถานศึกษาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอนและ
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง 

2. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 

4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 

5. นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิต
บุคลากรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนเช่นกัน 

6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ท าให้การท างาน
คล่องตัว 

7. โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย 

8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่ งเป็นนักเรียน 
(Input)   ที่มีผลการเรียนดี 

3. นักเรียนที่ มีผลการเรียนในระดับดี ได้ รับโอกาส
ทางเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม 

4. โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

 
 

6.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
6.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด  55  
หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
จ านวนหลักสูตร 47 1 6 1 55 

 
ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2559  
 

คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนปีของ
หลักสูตร 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จ านวน 5 หลักสูตร)  

ปริญญาตรี 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) 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

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

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 ี
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คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนปีของ
หลักสูตร 

  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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 2 ป ี
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 ป ี
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. 2559) 

- 2 ป ี

ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดุษฎีบณัฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

- 3 ปี 

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 ี
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คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนปีของ
หลักสูตร 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  (จ านวน 15 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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 4 ป ี
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556) 4 ป ี
วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสตูร
ใหม่ พ.ศ. 2556) 

4 ป ี

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4 ป ี

เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2559) 

 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 ป ี

วิศวกรรมไฟฟ้า  (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 2 ปี 
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559) 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 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

4 ป ี

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 5 ป ี
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ตารางที ่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 
คณะ/ระดบั
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนปีของ

หลักสูตร 
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) 2 ปี (ต่อเนื่อง) 
หมายเหตุ    
                  *  หลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF 
                     1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงจาก หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์                             
                      2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 

ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 
 

6.2  นักศึกษา    
 - จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  =  11,744.75  คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 562.50 คน  (ลาศึกษาต่อ 41 คน /ปฏิบัติงานจริง 521.50 คน) 
 - สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง  
 = FTES : FTEI  =  11,744.75 : 521.50  =  22.52 : 1. 

       ข้อมูลเพิ่มเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 12,281  คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น  566  คน  (ลาศึกษาต่อ 41  คน / ปฏิบัติราชการจริง  525  คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม =12,281 : 525  = 23.39 : 1 

 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2559 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 13 มีนาคม 2560) 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

คณะ จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด 
ปริญญาตร ี ประกาศนียบัต

รบัณฑิต 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 653 203 - - 856 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,572 - 104 - 1,676 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 763 - 46 - 809 
4. คณะบริหารธุรกิจ 4,302 - 165 28 4,495 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 430 - - - 430 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,019 - 83 - 2,102 
7. คณะศิลปศาสตร์ 898 - - - 898 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

495 - - - 495 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 

520 - - - 520 

รวมทั้งสิ้น 11,652 203 398 28 12,281 
ข้อมูลนักศึกษา 2/2559 จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

 
6.3  บุคลากรสายวิชาการ   

-อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์การค านวณ สกอ. จ านวนทั้งสิ้น  562.50  คน  
        (ลาศึกษาต่อ 41 คน / ปฏิบัติงานจริง  521.50  คน) 
-อาจารย์ผู้สอน จ านวนทั้งสิ้น 566 คน (ลาศึกษาต่อ 41 คน / ปฏิบัติงานจริง 525  คน) 
 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ แบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.- 
ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  316 8 308 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   231 33 198 
3 พนักงานราชการ    2 - 2 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    6.5 - 6.5 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก   7 - 7 

รวมอาจารย์ประจ า  562.5 41 521.50 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

อัตราส่วนตามคุณวุฒิ   และ อัตราส่วนต าแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.- 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

อัตราส่วนวุฒิ   อัตราส่วน ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี อาจารย ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์

562.50 116.00 420.50 26.00 406.50 146.00 9.00 1.00 

ร้อยละ 20.62 74.76 4.62 72.27 25.96 1.60 0.18 
 
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 

ปรญิญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

         
ข้าราชการ 22 5 14 3 22.73:63.64:13.64 22 14 7 1 - 63.64:31.82:4.55:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 13.5 2 11.5 - 14.81:85.19:0.00 13.5 12.5 1 - - 92.59:7.41:0.00:0.00 3 - 

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

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

รวม 36.5 7 25.5 4 19.18:69.86:10.96 36.5 27.5 8 1 - 75.34:21.92:2.74:0.00 3 - 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          
ข้าราชการ 37 5 26 6 13.51:70.27:16.22 37 14 21 2 - 37.84:56.76:5.41:0.00 1 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 32 1 30 1 3.13:93.75:3.13 32 31 1 - - 96.88:3.13:0.00:0.00 1 - 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 3 - 1 2 0.00:33.33:66.67 3 3 - - - 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 75 7 59 9 9.33:78.67:12.00 75 48 22 4 1 64.00:29.33:5.33:1.33 2 - 

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 3 17 - 15.00:85.00:0.00 20 20 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

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

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

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 3 3 - - - 3 3 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 32 7 24 1 19.35:77.42:3.23 32 29 2 1 - 90.32:6.45:3.23:0.00 - - 

4. คณะบริหารธุรกิจ            
ข้าราชการ 60 11 49 - 18.33:81.67:0.00 60 30 30 - - 50.00:50.00:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 29 7 22 - 24.14:75.86:0.00 29 29 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 3 

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

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

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 1 1   100.00:0.00:0.00 1 - 1 - - 0.00:100.00:0.00:0.00 - - 

รวม 90 19 71 - 21.11:78.89:0.00 90 59 31 - - 65.56:34.44:0.00:0.00 - 3 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

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 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 
ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ข้าราชการ 42 7 35 - 16.67:83.33:0.00 42 24 18 - - 57.14:42.86:0.00:0.00 2 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 27 15 12 - 55.56:44.44:0.00 27 25 2 - - 96.30:3.70:0.00:0.00 6 2 

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

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

รวม 70 23 47 - 32.86:67.14:0.00 70 50 20 - - 71.43:28.57:0.00:0.00 8 2 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์            

ข้าราชการ 78 18 53 7 23.08:67.95:8.97 78 48 29 1 - 61.54:37.18.1.28:0.00 4 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 38 9 29 - 23.68:76.32:0.00 38 35 2 1 - 92.11:5.26:2.63:0.00 4 3 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 0.5 - 0.5 - 0.00:100.00:0.00 0.5 0.5 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 116.5 27 82.5 7 23.04:70.87:6.09 116.5 83.5 31 2 - 71.67:26.61:1.72 8 3 

7. คณะศิลปศาสตร์             

ข้าราชการ 50 11 38 1 22.00:76.00:2.00 50 28 21 1 - 56.00:42.00:2.00:0.00 - 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 35 4 31 - 11.43:88.57:0.00 35 34 1 - - 97.14:2.86:0.00:0.00 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 87 15 69 3 17.24:79.31:3.45 87 64 22 1 - 73.56:25.29:1.15:0.00 2 2 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

ข้าราชการ 15 5 8 2 33.33:53.33:13.33 15 9 6 - - 60.00:40.00:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 16 4 12 - 25.00:75.00:0.00 16 15 1 - - 93.75:6.25:0.00:0.00 3 - 

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

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

รวม 31 9 20 2 25.81:67.74:6.45 31 24 7 - - 77.42:22.58:0.00:0.00 3 - 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         

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

พนักงานมหาวทิยาลัย 20.5 1 19.5 - 4.88:95.12:0.00 20.5 18.5 2 - - 90.24:9.76:0.00:0.00 4 1 

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

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

รวม 24.5 2 22.5 - 8.16:91.84:0.00 24.5 21.5 3 - - 87.76:12.24:0.00:0.00 4 1 

รวมทั้งสิ้น 562.50 116.00 420.50 26.00 20.62:74.76:4.62 562.5 406.50 146.00 9.0 1.0 72.27:25.96:1.60:0.18 30.00 11.00 

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

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

6.4 บุคลากรสายสนับสนุน 
 

        ตารางท่ี 1 – 4   แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา  
 

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา (คน) รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 5 37 31 - 73 
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 216 71 - 289 
พนักงานราชการ 6 21 1 - 28 
ลูกจ้างประจ า 45 9 - - 54 
ลูกจ้างชั่วคราว 64 192 2 - 258 

รวม 122 475 105 - 702 
 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  

 

6.5 งบประมาณ  

งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจุบันได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 5   แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2560  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2560 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ส.ค. 60 ) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 256,338,249.70 539,682,800.00 423,519,940.45 
งบด าเนินงาน 168,871,461.18 148,619,656.13 118,669,951.74 
งบลงทุน 212,484,567.54 137,275,343.87 93,529,613.87 
รายจ่ายอื่น  47,181,726.47 74,326,200.00 52,320,374.09 
งบเงินอุดหนุน  307,151,414.46 51,904,700.00 51,904,700.00 

รวมท้ังสิ้น 992,027,419.35 951,808,700.00 739,944,580.15 
ค่าเสื่อมราคา 148,587,480.21   

รวมค่าเสื่อมราคา 1,140,614,899.56   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 928,130,332.02   

หมายเหต ุ - ยอดจดัสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมคา่เสือ่ม 
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งบประมาณเงินรายได ้  เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสงักัด โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ   
                                    พ.ศ. 2559  และพ.ศ. 2560  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวใ้นตาราง ต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560   
                    จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2560 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ส.ค. 60 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 45,641,326.85 53,496,240.00 40,742,569.90 
งบด าเนินงาน 65,358,029.60 108,907,780.00 60,059,119.12 
งบลงทุน 5,958,261.95 12,457,840.00 10,802,927.24 
รายจ่ายอื่น  52,375,959.20 78,041,940.00 53,371,964.62 
งบเงินอุดหนุน  38,673,344.19 33,422,390.00 31,824,390.00 
งบกลาง 12,140,323.66 41,029,070.00 12,005,249.75 
เงินสมทบสถาบัน  13,762,690.00 3,915,017.59 

รวมท้ังสิ้น 220,147,245.45 341,117,950.00 212,721,238.22 
ค่าเสื่อมราคา 33,010,750.33   

รวมค่าเสื่อมราคา 253,157,995.78   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 247,199,733.83   

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 
ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2560 

  

6.6  อาคาร สถานที่ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานที่ตามพ้ืนที่ด าเนินงาน 4 เขตพ้ืนที่ คือ 
1. ศูนยเ์ทเวศร์  :  สถานที่ตั้ง  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
  :  มีพ้ืนที ่ 9  ไร่  68  ตารางวา 
  ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันวิจัยและพัฒนา, ส านักงานอธิการบดี 
   

2. ศูนยโ์ชติเวช   :  สถานที่ตั้ง  168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
  :  มีพ้ืนที่  3  ไร่  394 ตารางวา 

 ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

3. ศูนยพ์ณิชยการพระนคร  :  - สถานที่ตั้ง  86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
      - สถานที่ตั้ง 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

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

4. ศูนยพ์ระนครเหนือ  :  สถานที่ตั้ง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
                  : มีพ้ืนที่  20  ไร่  99  ตารางวา 

 ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    
ส่วนท่ี  2  การประกันคุณภาพการศึกษา                        2-2                                                            ระดับสถาบัน 
 

          :   SAR  ปีการศึกษา 2559   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                                            เกณฑ์ สกอ. 
 

ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)  ได้การพัฒนาตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   
พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระ
ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551 -2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2552 โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1  การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งโดยรวมแล้วการประกันคุณภาพนี้มีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทาง
วิชาการ ทั้งของนักศึกษา ของอาจารย์ ตลอดจนการพิจารณาภาวะการมีงานท าของนักศึกษา เป็นต้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา 
การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมด้านกายภาพ และภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน         
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา  
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จากกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  
 
RMUTP Mode lเป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า บนหลักการของ PDCA  และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยผู้บริหารระดับสูงทุกระดับให้
ความส าคัญ ในการก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน และด าเนินงานเป็นหนึ่ง
เดียว ทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการน าผลลัพธ์มา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
Responsibility   ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
Management   การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
Unity    ความเป็นหนึ่ง/ใช้มาตรฐานเดียวกัน 
Technology  การใช้เทคโนโลยี 
Practice   การปฏิบัติจริง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
 

จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดตัวบ่งชี้ /ค่าเป้าหมายและถ่ายทอด 

วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 

ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับด าเนินงานตามแผนงาน 

รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่า
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดดังนี้ " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งส านักประกันคุณภาพ

รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพโดยมีคณะท างานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของ
คณะ ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม 
เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่า

เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับหน่วยงานสามารถก าหนดค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานได้
โดยใช้มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมิน แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

1) ระดับหลักสูตร  มี  6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  
2) ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
3) ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

โดยถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าเป้าหมายของระดับหน่วยงาน
และถ่ายทอดเป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และสู่ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 
การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การ

ตรวจสอบ และการประเมิน  ขั้นตอนนี้ เช่น การตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน หรือ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน วางระบบการก ากับติดตาม วางแผนการประเมิน เป็นต้น ซึ่งส านักประกัน
คุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงานน าแผนจาก
ส่วนกลางไปเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนระดับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 
ในปีการศึกษา 2559 หน่วยงาน ทุกระดับจัดเก็บข้อมูลระยะ 10 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ

มอบหมาย และด าเนินงานตามแผนแต่ละด้าน  พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธี
รายงานในที่ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามแต่ที่หน่วยงานก าหนด 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

          คณะวิชาก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุก
หลักสูตร และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ  และ
มหาวิทยาลัยจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองในระดับสถาบัน ผ่านระบบ IQA และ CHE QA Online      

ขั้นตอนที่7 ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
          การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
      1) ระดับหลักสูตร  ต้องจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน โดยผู้เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้  
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและขึ้น
ทะเบียนจาก 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.ไม่มีเกณฑ์ระบุ  ดังนั้นคณะวิชาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ผ่านการอบรมและข้ึนทะเบียนจากสกอ. 
       3) ระดับสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อย
ร้อยละ 50  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัดโดยสถาบัน ซึ่งก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับ
คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่
สกอ.พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม   
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่าย
สนับสนุนต้องท าหน้าที่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการคณะ 
ผลการประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้ผู้บริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป   
       และมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 9 น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
         โดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนกลยุทธ์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

(ระดับสถาบัน) 
 

วันท่ีบังคับใช้ :  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ISSUE   : ๑ 
หน้าท่ี  ๑/๒ 

 

 
 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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๑. การผลิตบัณฑิต          

๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม (สกอ.๑.๑)  ๓.๒๐ คะแนน         

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๑.๒)  
ร้อยละ ๒๐ 

(๒.๕๐ คะแนน)         

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.๑.๓)  ร้อยละ ๓๐ 
(๒.๕๐ คะแนน)         

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๔)  ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

        

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๕) ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

        

๒. การวิจัย          
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ.๒.๑)  
๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 
        

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.๒.๒)  
สายสังคม ๑๗,๕๐๐ บาท 
สายวิทย์ ๔๒,๐๐๐ บาท 

(๓.๕๐ คะแนน) 
        

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.๒.๓)  
ร้อยละ ๑๕ 

(๓.๑๕ คะแนน) 
        

๓. การบริการวิชาการ          

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.๓.๑)  ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

        

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๔.๑)  ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

        

๕. การบริหารจัดการ          
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.๕.๑)  

๗ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

        

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน          
๕.๑.๒ การเงิน          
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง          

 เอกสารควบคุม 
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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 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ (สกอ.๕.๓) ๕ ข้อ  
(๔ คะแนน) 

        

เพิ่มเตมิ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร) -         
หมายเหตุ   * มีส่วนร่วม/สนับสนุน        

- ผ่านการพิจารณาค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับ คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 
 

  
 
 

 

 
(รองศาสตราจารย์สภุัทรา   โกไศยกานนท์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2559 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา 2559 

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 รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ 
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 รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ 

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) คณบดีทุกคณะ 

5.3  ระบบก ากับการประกนัคณุภาพหลักสูตร และคณะ
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 

รวมตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน       13 ตัวบ่งชี้  
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ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบง่ชี้ จ านวน  13 ตัวบ่งชี ้

 
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงาน .-    
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น  55 หลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน  47  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี  โดยมี
คะแนนเท่ากับ  3.12 ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้.- 

คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 2.12 3.10 3.37 
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 2.11 2.86 3.28 
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 1.28 2.83 3.37 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 1.71 2.46 3.33 
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2.30 2.83 3.45 

รวม 9.52/5 = 
1.90 

14.08/5 = 
2.82 

16.80/5=   
3.36 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.81 3.40 3.26 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา 2.86 3.67 3.65 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 2.59 3.40 3.33 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 2.63 3.59 3.46 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2.40 3.67 3.60 
6. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชัน่ 2.61 3.25 3.30 
7. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 2.87 3.71 3.53 

รวม 18.77/7 = 
2.68 

24.69/7 =  
3.53 

24.13/7 = 
3.45 
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คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.26 2.94 3.32 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

3.21 2.87 3.33 

3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3.16 2.82 3.32 
4. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 2.96 2.63 3.12 

รวม 12.59/4 = 
3.15 

11.26/4 = 
2.82 

13.09/4 = 
3.27 

4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2.12 2.09 3.16 
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2.03 0.00 3.40 
3. บัญชีบัณฑิต 2.82 3.47 3.43 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2.57 3.18 3.01 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2.09 3.21 3.37 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 2.35 3.03 3.12 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 2.57 3.29 3.14 
8. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.54 3.07 2.98 
9. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 2.10 3.32 3.33 

รวม 21.19/9 = 
2.35 

24.66/9 = 
2.74 

28.94/9 = 
3.22 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.10 2.29 2.74 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.89 2.53 3.14 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.85 2.48 2.21 
รวม 7.84/3 = 

2.61 
7.3/3 =  

2.43 
8.09/3 = 

2.70 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1.46 2.63 2.77 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2.49 3.40 3.39 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.30 3.01 2.82 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.99 2.96 3.45 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม 

2.42 3.01 3.01 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 2.49 2.14 2.60 
7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.25 2.53 3.07 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 1.40 2.05 0.99 
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คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ 

0.00 2.20 2.66 

10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เคร่ืองประดับ 2.42 3.10 3.03 
11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือ
และแม่พิมพ ์

0.00 2.29 2.83 

12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน 

- - 2.66 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.59 3.56 3.47 

14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 1.68 3.31 3.04 
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - - 2.63 

รวม 25.49/13 = 
1.96 

36.19/13 = 
2.78 

42.42/15=  
2.83 

7. คณะศิลปศาสตร์    
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2.26 3.33 3.20 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 2.21 3.34 3.70 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 2.27 3.36 3.75 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 2.38 3.31 3.47 

รวม 9.12/4 = 
2.28 

13.34/4 = 
3.34 

14.12/4 = 
3.53 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.38 3.47 3.75 
2.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.28 3.28 3.68 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 2.88 2.36 2.29 

รวม 9.54/3 = 
3.18 

9.11/3 = 
3.04 

9.72/3 = 
3.24 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2.64 2.93 3.13 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 2.85 3.05 2.98 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2.53 2.97 2.77 
4. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ 2.82 2.99 2.72 
5. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี) - 2.38 2.58 

รวม 10.84/4 = 
2.71 

14.32/5 = 
2.86 

14.18/5 = 
2.84 

รวม 55 หลักสูตร 125.80/53 = 
2.37 

154.95/53 = 
2.92  

171.49/55 = 
3.12 

 

ข้อมูล เมื่อวันที ่31 สิงหาคม 2560 
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ระดับคณุภาพของระดับหลักสตูร 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
    

สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 171.49 =   3.12 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 55  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.20 คะแนน 3.12 คะแนน 3.12 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1 - 01 รายงานสรุปการประเมินระดับหลักสูตรของทุกคณะ 
  

 
 

จุดเด่น 
      - 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
      - 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.เฟ่ืองฟ้า    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 : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2559 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562.50 
              - ปฏิบัติงานจริง 521.50 
              - ลาศึกษาต่อ 41.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 116.00 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20.62 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
  116 

 
X100  = 20.62 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
(รวมลาศึกษาต่อ) 

562.50 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
20.62 

 
X 5 = 2.58 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.62 2.58 
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รายการหลักฐาน  
รหัหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา  
กบ. 1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก 
กบ. 1.2-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 

  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
     1. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
     2. สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ือมาเป็นอาจารย์ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     1. จัดท าระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
     2. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

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 2559 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2559 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562.50 
       - ปฏิบัติงานจริง 521.50 
       - ลาศึกษาต่อ 41.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 406.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 146.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 9.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1.00 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 27.73 

 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
156 

 
X 100 = 27.73 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 562.50 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
27.73 

 
X 5 = 2.31 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

ร้อยละ 30 ร้อยละ 27.73 2.31 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-10                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

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. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     2. มีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอต าแหน่งทง
วิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
     จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง/การเข้าค่ายเพ่ือจัดท าผลงานทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมือนกับข้าราชการ  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

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 2559 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 

2. นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า (กพศ. 1.4-1-02) โดยการบริการให้ค าปรึกษา (Counseling Sevice) แก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ส่วนตัวและสังคม ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
การเงิน ความรัก หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ ร่วมกับคณะทั้ง 9 คณะ เพ่ือสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
การให้ค าปรึกษาที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในระดับคณะยังมีการแต่งตั้งอาจารย์       
ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน และอ่ืนๆ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์   
ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา   

และยังมีการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนให้ค าปรึกษา เมื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่องการเรียน 
การปรับตัว เพื่อน ครอบครัว ส่วนตัว สังคม และอ่ืนๆ โดยการรับฟัง การสนับสนุนให้ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา 
การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ขอรับค าปรึกษา และการเสนอแหล่งข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการส่งต่อ    
ผู้มาขอรับค าปรึกษา และความช่วยเหลือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้หลายข่องทาง 
เช่น เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp งานแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ และโทรศัพทส์ายด่วนกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

 

http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20งาน
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บริการการให้การปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการ

ปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 
 บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับการ

ปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือน การท างานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผูท้ี่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่กอง

พัฒนานักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
ปรึกษาปัญหาทางสาย Hot-Line 02 665 3777 ต่อ 6051/6964  

 การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่ง
ค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการการให้ค าปรึกษาโดย
บุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)  นักศึกษา
สามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6051 /6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา 
ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. มีการแนะแนวด้านการใช้ชีวิต ดังนี้ มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2560 (กพศ. 
1.4-1-03) เพ่ือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อันจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศีกษาของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และ
ประสบความส าเร็จ โดยการจัดท าคู่มือนักศึกษา (กพศ. 1.4-1-04) แจกในวันปฐมนิเทศ  

3. มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  (กพศ. 1.4-1-05)  ให้แก่นักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็น
การกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้
สังคม ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์  จัดเมื่อวันที่ 23-24 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร  

และมีการแจกคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (กพศ. 1.4 -1-06) ให้แก่นักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา เช่น เส้นทางสู่อาชีพ วิธีการสรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน์ ทักษะที่ต้อง
เตรียมให้พร้อมก่อนการท างาน รายชื่อสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมตัวสมัครงาน และที่
อยู่ส านักงานจัดหางานต่างๆ  รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา   
ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

3.1 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-07) เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่
นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน      
การสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการ     
ฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 60 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณชั้นล่าง
อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-13                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ จ านวน 60 บริษัท 
- การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ  อาทิ เช่น พับผ้าขนหนูเป็นดอกไม้และสัตว์ การจัดสวนขวด         

ผ้ามัดย้อม เย็บกระเป๋าผ้าใส่โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ 
- การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ  
- การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ 
- การขึ้นทะเบียนผู้สมัครงาน 
- การเขียน Super Resume 
 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
        นอกเวลาแก่นักศึกษา  
  

 1. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/
กิจกรรม (กพศ. 1.4-2-01) จ านวน 14 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ นักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร “ (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) 

2) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
3) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร (การศึกษาแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
6) โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
7) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
8) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 
9) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

และชมรม 
10) โครงการเต้าภาพารสัมมนาเชิงปฏฺบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพ กิจกรรม

นักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 9 
11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาเพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้อง    

เชิงสร้างสรรค์ 
12) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
13) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
14) โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาขององค์การและผู้น านักศึกษาและสภานักศึกษา 

        2. มหาวิทยาลัยมีระบบทรานสคริปกิจกรรม เพ่ือก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยส่วนกลาง เช่น กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม และจัดโดยคณะ 
(กพศ. 1.4-2-02) 

3. กองพัฒนานักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยการท า
บันทึกแจ้งไปยังคณะให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ  และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชด์กองพัฒนา
นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/  (กพศ. 1.4-2-03) 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
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1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 20 บริษัท (กพศ. 1.4 -2-04) อาทิ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย   
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จ ากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 21 หน่วยงาน (กพศ. 1.4-2-05) คือ ภัตตคารอาหารญี่ปุ่น TAGOTO 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรอง กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองตส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น 
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
ให้กับนักศึกษา ในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และในส่วนของคณะจะมีรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาทดลองฝึกงานกับสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งภายหลังจากสหกิจศึกษา  
หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเสร็จจะมีการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี
โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ    
การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ. 1.4-3-01) 

2) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน
โดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียบรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน การรับสัมภาษณ์เข้าท างาน 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทมารับ
สมัครงาน จ านวน 60 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล     
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-02) 

3) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-03) 

4) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาสู่สากล (ระยะที่2) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้
เข้าใจในหลักการท างานของแต่ละหน่วยงานและเพ่ิมทักษะประสบการณ์การพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบ
ที่มีคุณค่า เหนือกว่าการฝึกงาน ให้พร้อมเข้าสู่ระบบการท างานจริงในอนาคต โดยวิทยากรช่วงเช้า คุณสิริมา   
ทองสมบุญ Multimedia Editor บรรณาธิการสื่อออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมา มาถ่ายทอดความรู้
ในช่วงเช้า และวิทยากรในช่วงบ่าย นายเอกลักษณ์ ศรีสุขใส ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม าแบ่งปัน
ความรู้ ให้ข้อคิดต่างๆ และแชร์ประสบการณ์ การปฏิบัติตนในท างาน ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 30 
พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กพศ.1.4-3-04)  
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 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
         จากคะแนนเต็ม 5  

 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการประเมิน
ในข้อ 1-3 (กพศ. 1.4-4-01) โดยมีค่าประเมิน ดังนี้ 

1. มีการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  มีค่าผล
การประเมินเฉลี่ย 4.5)  

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา  มีค่าผลการประเมินเฉลี่ย 4.47  

3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.47  

 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยมีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอค าแนะน าและข้อเสนอ
แสะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานปีถัดไป ดังนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (กพศ. 1.4 -5-01) พบว่านักศึกษาให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบ ทรานสคริปกิจกรรม หลายข้อสรุปได้ดังนี้  

1. เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่พอเช็คชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ พบว่าไม่มีชื่อ และชั่วโมงปรากฏ
ในระบบ 

2. การสแกนบาร์โค๊ด และรหัสนักศึกษาลงในระบบใช้เวลานาน หากมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
มาก 

3. บางกิจกรรมจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
แนวทางแก้ไข 

หัวหน้างานระบบสารสนเทเศเพ่ือกิจการนักศึกษา ได้เสนอให้ใช้ ID Code เพ่ือลงระบบการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งประหยัดเวลา นักศึกษาสามารถเข้าระบบและเช็คข้อมูลได้ทันทีที่ลงทะเบียน นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนได้ตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรม  และคณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาแต่ละคณะอีกทางหนึ่ง  

1. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
เสริมทักษะ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” 
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ  ห้อง Learning Space 1 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (อาคารใหม่) มทร.พระนคร (กพศ.1.4-6-01) 
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2. ในส่วนของคณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า จ านวน 

2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์ปัจจุบันและศิษย์ เก่า เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น              

นักสื่อสารมวลชน (กพศ.1.4-6-02) จัดขึ้น 2 ระยะ 
- ระยะที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทราสงคราม 
- ระยะที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

2.2 โครงการ Revise Meeting Day for The Senior วันที่ 25 มกราคม 2560 เพ่ือให้ศิษย์เก่าจัด
กิจกรรมแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช     
รัชการที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และแสดงความระลึกถึงคณะและสถาบัน อีกทั้งเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาคณะ (กพศ.1.4-6-03)  

มหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไชด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th 
และเว็บไชด์ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษย์เก่า 
สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช สมาคมนักเรียน เก่า 
ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เป็นต้น  โดยแต่ละสมาคมมีช่องทาง
การสื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 การให้บริการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-02 แต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการฯ 
กพศ.1.4-1-03 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  
กพศ.1.4-1-04 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
กพศ.1.4-1-05 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา2559 
กพศ.1.4-1-06 คู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา2559 
กพศ.1.4-1-07 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
กพศ.1.4-2-01 สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
กพศ.1.4-2-02  กิจกรรมที่บันทึกในระบบทรานสคริป 
กพศ.1.4-2-03 ช่องทางการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 

http://www.rmutp.ac.th/
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จุดเด่น  
     นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากมีระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา 
     กิจกรมบางกิจกรรมรับนักศึกษาจ านวนจ ากัด ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางประดิษฐา   นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-2-04 สรุปแหล่งงานเต็มเวลา 
กพศ.1.4-2-05 สรุปแหล่งงานนอกเวลา 
กพศ.1.4-3-01 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
กพศ.1.4-3-02 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
กพศ.1.4-3-03 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559                                 
กพศ.1.4-3-04 โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาสู่สากล (ระยะที่2) 
กพศ.1.4-4-01 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
กพศ.1.4-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  
กพศ.1.4-6-01 รายงานผลโครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
กพศ.1.4-6-02 โครงการส่งเสริมศักยภาพศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าฯ 
กพศ.1.4-6-03 โครงการ Revise Meeting Day for The Senior 
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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 2559 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

     - กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้  

          1.1 กองพัฒนานักศึกษา น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2558 (กพศ.1.5-1-1.1-01) เรื่อง การก าหนดและออกแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาให้มีความ
ชัดเจนต่อเนื่องและครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี โดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (กพศ.1.5-1-1.1-02) จากนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เพ่ือส ารวจความ
ต้องการ ของนักศึกษาว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านใด และน าข้อมูลมาจัดท าแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (กพศ.1.5-1-1.1-03) ผลการประเมินสรุปว่านักศึกษามีความ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ิมขึ้นทุกด้านตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม/โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 76.80 และ
กิจกรรม/โครงการเพ่ิมทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยจัดมากที่สุด คือ การดูและรักษาและ   
ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 54.60 เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากจะใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือท างาน
หรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นส่วนมาก ถ้าคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ช ารุด ก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมน ามา
แก้ไขเบื้องต้นได้                

          1.2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
(กพศ.1.5-1-1.2 -01) และจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ครั้งที่ 1 (กพศ.1.5-1-1.2-02) เพ่ือร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 แบบส ารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จากผลการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา เพ่ือหาข้อสรุปและมติในการจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้น านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครั้งนี้ด้วย   

          1.3. จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 6 โครงการ งบประมาณเงินรายได้ 12 โครงการและงบเงิน
กิจกรรมนักศึกษา จ านวน 5 โครงการ (กพศ.1.5-1-1.3-01) 
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          1.4 ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อผู้บังบัญชา รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (กพศ.1.5-1-1.4-01) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปแก้ไขปรับปรุง    
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ต่อไป   
  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  

(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 12 โครงการ ได้แก่ 
          1.1 กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน                   
(กพศ.1.5-2-1.1-01) 
          1.2 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.)/ (กพศ.1.5-2-1.2-02) 
          1.3 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560 
ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก (กพศ.1.5-2-1.3-03) 
          1.4 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา     
9 มทร. ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                     
(กพศ.1.5-2-1.4-04) 
          1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิล รีสอร์ท จ.นครนายก (กพศ.1.5-2-1.5-05) 
          1.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-21 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะท่ี 2 ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 60 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กพศ.1.5-2-1.6-06) 
          1.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2560 ณมทร.พระนคร (กพศ.1.5-2-1.7-07)  
          1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  
ระยะที่ 1 ด าเนินการระหว่าง 17-19 เมษายน 2560 ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี  
ระยะที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ         
(กพศ.1.5-2-1.8-08) 
          1.9 โครงการปัจฉิมนิ เทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินงานระหว่างวันที่  23 -24 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-1.9-09) 
          1.10 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินงาน
ระหว่างวันที่  23 -24 กุมภาพันธ์  2560 ณ  บริ เวณ ชั้ นล่ างอาคารพร้อมมงคล คณ ะบริหารธุรกิ จ                    
(กพศ.1.5-2-1.10-10) 
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         1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
และชมรม ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิล รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก (กพศ.1.5-2-1.11-
11) 
          1.12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-1.12-12)  
 
    

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒ นานั กศึกษา ด าเนิ นการจัด โครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการส่ งเสริมสุขภาพ                       

จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 

          2.1 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ด าเนินโครงการ
ด าเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กพศ.
1.5-2-2.1-01) 
          2.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ด าเนินโครงการ 
รอบคัดเลือก ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
รอบมหกรรม ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จงัหวัดนครราชสีมา (กพศ.1.5-2-2.2-02) 
 

(3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม      

จ านวน 5 โครงการ  
          3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”(การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 7 มิ.ย. 2560 “กิจกรรมสร้างฝาย”ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  
(กพศ.1.5-2-3.1-01) 
          3.2 โครงการสานฝันร่วมใจแบ่งปันสู่น้อง โรงเรียนบ้านคลองจันลา จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12 -14 
มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองจันลา อ าเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วม
กิจกรรม (กพศ.1.5-2-3.2-02) 
           3.3 กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ พ้ืนที่ต าบลพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดย
นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (กพศ.1.5-2-3.3-03) 
          3.4 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ วัดทิพย์สุคนธาราม สวนพุทธอุทยาน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่         
7 ธันวาคม 2559 (กพศ.1.5-2-3.4-04) 
          3.5 โครงการปันน้ าใจเพ่ือเด็กพิการ วัดเทพพล และหน้ากระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2560 (กพศ.1.5-2-3.5-05)  
 

(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 4 

โครงการ 
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4.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2560 
ณ จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก (กพศ.1.5-2-4.1-01) 
          4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 60 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กพศ.1.5-2-4.2-02) 
          4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 7 มิถุนายน 2560 ณ มทร.พระนคร (กพศ.1.5-2-4.3-03) 
          2.4.4 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ด าเนินการวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 ณ ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-4.4-04)           
         

(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ 

          5.1 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา  
9 มทร. โดยมีการจัดกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-5.1-01) 
          5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 พ.ค.-7 มิ.ย.60 ณ มทร.พระนคร และจัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่
ศูนย์การค้าซูพรีม (กพศ.1.5-2-5.2-02)  
          5.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-21 พ.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 60 ณ บาหลีโพลีเทคนิค 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กพศ.1.5-2-5.3-03) 

 

โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือลงนาม น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 4 โครงการได้แก่ 

 

          3.1 กิจกรรมลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน (กพศ.1.5-3-3.1-
01) 
          3.2 กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.) (กพศ.1.5-3-3.2-02) 
          3.3 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา  
9 มทร. ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กพศ.1.5-3-3.3-03) 
          3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 ณ รอยัลฮิล รีสอร์ท จ.นครนายก (กพศ.1.5-3-3.4-04) 
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4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
        กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ และสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (กพศ.1.5 -4-01) มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
 1) โครงการที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 5 โครงการ และขอเปลี่ยนชื่อและปรับแผนการด าเนินงาน 1 โครงการ 
 2) โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 12 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 11 
โครงการ ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 10 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ 
 3) โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
7 โครงการ ไมม่ีการประเมินผล จ านวน 3 โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 

ล า
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กา
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ลุ
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ถุป

ระ
สง

ค์ 
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เส

ร็จ
ฯ 
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 1 
  
  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
นักศกึษา "เพชรราชมงคลพระนคร" ปี งปม.2560 
(การฝึกอบรมภายในประเทศ)  
ด าเนนิการระหว่างวันที่ 19 เม.ย.-7 มิ.ย.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 

1.นักศกึษาทราบข่าวน้อย 
 ไม่ทั่วถึง 
  

 65=55 คน 
   

A  ผู้เข้าร่วม 77 คน  90.2  90.4 100  

2 
  
  

โครงการนดัพบสถานประกอบการ 
 ด าเนนิการระหว่างวนัที่ 23-24 ก.พ.60 
  

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 

1. อากาศร้อนพัดลมมีไม ่
เพียงพอ 
 2. จุดตอ่ปลั๊กไฟมีไม่เพียงพอ 

A 2,000=1,700 คน 
 

 86.00   

  ผู้เข้ารว่ม 3,268 คน 85.40 90.80 100 

3 
  
  
  

โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
"ปีงบประมาณ 2560" 
 จัดเก็บข้อมูล สรุปรายงานผล ก าลังจดัท าเล่ม 

P 
ร้อยละ 85 ของ 85 85 90   

  
  
 

A 
  

3,500=2,975 คน 
  

  
  

  
  

  
  

4 
  
  

โครงการแนะแนวการศกึษาสัญจร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90   
  
  A 45,000=38,250 คน       

5 
  
  

โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือเพื่ออบรมให้
ความรูแ้ละส่งเสริมสนับสนนุคุณภาพการศกึษา P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 

ขออนุมัตเิปลี่ยนชื่อและปรับ 
แผนการด าเนนิการเป็นเดอืน 
 ก.ค.60 

A 80=65= คน       
6 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ 
นักศกึษา "เพชรราชมงคลพระนคร" (การศึกษา 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
ศึกษาดูงานที่ ป.จนี ระหว่างวนัที ่14-21 พ.ค.60 
และ ป.อนิโดฯ ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.รายละเอียดโครงการ/ 
กิจกรรมไม่ชัดเจน การ
ลงทะเบียนเข้า ร่วมกิจกรรม
ล่าช้า A 35=30 คน 91.40 95.20 100 

  ผู้เข้ารว่ม 54 คน       

7 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสง่เสรมิการ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา (ภายใน) มทร.  
พระนคร 
ด าเนนิการระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 

1.เน้นการฝึกปฏิบัติเพือ่ 
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  

A 70=60 คน 85.6 

กา
รส

ังเก
ต 100 

  ผู้เข้ารว่ม 70 คน     
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8 
  

โครงการฝกึอบรมทกัษะเพือ่เสริมสร้าง 
ความรู้ด้านวิชาการและวชิาชีพ 
 ด าเนนิการระหว่างวนัที่ 29-30 พ.ค.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.อยากให้มีการจัดอบรม
เช่นนี้ต่อไป 
2.อยากให้มีการอบรมด้าน
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 

A 48=41 คน 85.4 86.2 100 

 

ผู้เข้ารว่ม 55 คน       

9 
 9 9 

  

โครงการยกย่องเชิดชนูักศกึษาคนดีศรี 
ราชมงคลพระนคร "นักศกึษาดีเดน่" 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90  ด าเนนิการวนัที่ 20 ก.ค.60 
                         - 
  

A 45=38 คน 88.2 86.2 100 
 ผู้เข้ารว่ม 74 คน    

 10 โครงการกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที ่11 

P ร้อยละ 85 ของ      85 85 90  ยกเลกิเนือ่งจากการสวรรคต 
ของ ร.9 

A 1,300=1,105 คน 
    11 

  
โครงการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
 ด าเนนิการระหว่างวนัที่ 4-11 ก.พ.60 

P ร้อยละ 85 ของ        1.ที่พักนักกีฬาชาย-หญิง อยู่
ห่างกันท าให้ดูแลไมท่ั่วถึง 
2.สนามแข่งขนัมีหลายทีท่ า
ให้ทราบผลการแข่งขันล่าช้า 

A 200= 170 คน 85 85 90 
 ผู้เข้ารว่ม 266 คน 90 91.40 100 

 12 
  
  

โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที ่44 
รอบคัดเลอืก 9-15 พ.ย.59  
รอบมหกรรม 27 ก.พ.-2 มี.ค.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90                            - 
  

A 130=110 คน 90.40 94 100 

 ผู้เข้ารว่ม 240 คน       
13 
  
  

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณแ์ละพัฒนา 
ทักษะชวีิตนกัศกึษา 
 ด าเนนิการระหว่างวนัที่ 26-28 ม.ค.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 
กา

รส
ังเก

ต 90 
1. กิจกรรมมีประโยชนม์าก 
2.รายชื่อนกัศึกษาที่คณะสง่
มาไม่ตรงกับนกัศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการจริง A 120=102 คน 85.60 100 

  
ผู้เข้ารว่ม 116 คน 

  14 
 
 

โครงการกีฬาภายนอก 
1.แข่งวอล์เลย์บอล ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค.59 
2.แข่งขนัฟุตบอลระหว่างวนัที่ 19 ม.ค.-5 เม.ย.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85   90 

 อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
  A 

25=21 คน        

15  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบรหิาร 
สภานักศกึษา องคก์ารนกัศึกษา สโสรนักศกึษา  
และชมรม 
ด าเนนิการระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 
  
การ

สังเกต 

90 

1.เนื้อหา เอกสารมากเกินไป 
ท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย 

A 70=60 คน 86.8 100 

 ผู้เข้ารว่ม 70 คน    

16 
 

โครงการเจ้าภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
พัฒนาเครือขา่ยงานประกันคณุภาพกจิกรรม 
นักศกึษา 9 มทร.และกิจกรรม "9 ราชมงคล 
ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที ่9 
ด าเนนิการระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.มีเวลาในการจัดนิทรรศการ 

A 1,000=850 คน 86.8 85.2 100 น้อยเกินไป 

 

ผู้เข้ารว่ม 1,500 คน 
  

  กา
ร

สัง
เก

ต   
    

17 
  
  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศกึษาเพื่อ 
เป็นแกนน าในการจัดกจิกรรมรับนอ้งเชิง
สร้างสรรค ์
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย.60 
ระยะที่ 2 รหว่างวนัที่ 3-5 พ.ค.60 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.ควรจัดเป็นประจ าทกุปี 
2.กิจกรรมแน่นเกนิไป ควรมี
ควรมกีารผอ่นคลายบ้าง 
  

P 310=264 คน  91.4  86.6  100 

A ผู้เข้ารว่ม 298 คน       
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ล า

ดับ
 

กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

กา
รบ

รร
ลุ

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 

โค
รง

กา
รแ

ล้ว
เส

ร็จ
ฯ 

ข้อเสนอแนะ 

 
เงินรายได้ (ค่ากิจกรรมนักศึกษา)   

  
        

18 
  
  

โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา  ประจ าปีการศึกษา 
2560 
  

P ร้อยละ 85 ของ 85  85 90 1.ห้องน้ าไม่เพียงพอ 
2.แอร์ไม่คอ่ยเย็น  
  A 4,500=3,825 คน 85.20 88.80 100  

   ผู้เข้าร่วม 3,860 คน       

19 
  

โครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นกัศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560 

P ร้อยละ 85 ของ     90 ไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนนิการ 
  A 4,500=3,825 คน       

20 
  

โครงการประกนัอุบัติเหตนุกัศึกษา ประจ าปี
การศกึษา 2560 

P ร้อยละ 85 ของ     90 ไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนนิการ 
  

A 13,500=11,475 คน       

21 
  

โครงการกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาขององค์การ
และผ้นกัศกึษาและสภานักศกึษางะรบประมาณ 
2560 

P ร้อยละ 85 ของ     90 ไม่มีการประเมินผล 

A 13,500=11,475 คน       

22 
  

โครงการปัจฉมินเิทศนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 
 

P ร้อยละ 85 ของ 85 85 90 1.แอร์ห้องประชุมไม่เย็นเ 
ห้องน้ ามีไมเ่พียงพอ 
2.นักศกึษาไม่รกัษาเวลา ท า
ให้ก าหนดการล่าช้า 

A 3,200=2,720 คน 91.2 
กา

ร
สัง

เก
ต 100 

  ผู้เข้ารว่ม 3,018 คน 

  
เงินองค์การนักศึกษา 
 

      

23 กิจกรรมปลูกตน้ไม้ในพืน้ทีว่ัดทิพย์สุคนธาราม 
ด าเนนิการวันที่ 7 ธ.ค.59 

P ผู้เข้ารว่ม 50 คน 94.65  100 - 

A ผู้เข้ารว่ม 50 คน    
24 โครงการสร้างฝันร่วมใจแบ่งปันสู่นอ้งโรงเรยีน 

บ้านคลองจนัลา จ.ชัยภูม ิ
ด าเนนิการระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค.60 

P ผู้เข้ารว่ม 20 คน 89.90  100 อยากให้จัดกิจกรรมค่ายอาสา
บ่อย ๆ A ผู้เข้ารว่ม 20 คน    

25 โครงการปันน้ าใจเพือ่เดก็พกิาร 
ด าเนนิการวันที่ 25 ม.ีค.60 

P ผู้เข้ารว่ม 50 คน     

A ผู้เข้ารว่ม 50 คน 95.93  100 

26 กิจกรรมสร้างฝาย ณ พื้นที่ ต าบลพุสวรรค ์
ด าเนนิการวันที่ 25 ก.พ.60 

P ผู้เข้ารว่ม 50 คน    อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี ้
บ่อย ๆ A ผู้เข้ารว่ม 51 คน 94.12  100 

27 กิจกรรมศึกษาธรรมชาตทิางทะเล และอนรุกัษ์ 
สัตว์น้ า ต.แสมสาร 
ด าเนนิการระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.60 

P ผู้เข้ารว่ม 40 คน    ปรับระยะเวลาการด าเนิน 
กิจกรรมให้เหมาะสมกว่านี ้

A ผู้เข้ารว่ม 42 คน 88.45  100 

 
น าข้อเสนอแนะที่ได้รับเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 

2/2559 (กพศ.1.5-4-02) เพ่ือให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป   
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 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
(กพศ.1.5-5-01) มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ สรุปได้ดังนี้  
1. ร้อยละ 80 ของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 1.1) โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการบรรลุ               
ตามวัตถุประสงค์ 5 โครงการ และขอเปลี่ยนชื่อและปรับแผนการด าเนินงาน 1 โครงการ 
 1.2) โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 12 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คงเหลือ 
11 โครงการ ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 10 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ 
 1.3) โครงการที่ ได้รับอนุมัติ เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 7 โครงการ ไม่ประเมินผล จ านวน 3 โครงการ 
 

 

***สรุปผลการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
กิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติและมีการประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 28 โครงการ  
ไม่ประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ คงเหลือ 24 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 

 
 
2. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละ 1 กิจกรรม/
โครงการ 
          2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน จ านวน  9 โครงการ 
               2.1.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา  
               2.1.2 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรม  
                       นักศึกษา 9 มทร.  
               2.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)  
                       มทร.พระนคร  
               2.1.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา 
                       แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)  
               2.1.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”            
                       (การฝึกอบรมภายในประเทศ)  
               2.1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  
               2.1.7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
               2.1.8 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2559  
               2.1.9 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น”         
 

          2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 โครงการ 
               2.2.1 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33         
               2.2.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44  
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          2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ  
               2.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”            
                       (การฝึกอบรมภายในประเทศ)  
               2.3.2 โครงการสานฝันร่วมใจแบ่งปันสู่น้อง โรงเรียนบ้านคลองจันลา จ.ชัยภูมิ 
               2.3.3 กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นที่ต าบลพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี      
               2.3.4 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ วัดทิพย์สุคนธาราม สวนพุทธอุทยาน จ.กาญจนบุรี  
               2.3.5 โครงการปันน้ าใจเพ่ือเด็กพิการ วัดเทพพล และหน้ากระทรวงมหาดไทย  
          2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 4 โครงการ 
               2.4.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา  
               2.4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา 
                       แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)  
               2.4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”            
                       (การฝึกอบรมภายในประเทศ)     
               2.4.4 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 
               

          2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ  
               2.5.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา 
                       แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
               2.5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  
                       (การฝึกอบรมภายในประเทศ) 
               2.5.3 โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรม 
                       นักศึกษา 9 มทร. 
 

3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย ผลการด าเนินงาน 2 เครือข่าย 
          3.1 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
          3.2 เครือข่ายความร่วมมือกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระหว่างผู้น า
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและสถาบันการบินพลเรือน 
 

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ ผลการ
ด าเนินงาน 1 โครงการ 
          4.1 โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา น าผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (กพศ.1.5-6-01) และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ดังนี้ 

6.1 คณะจัดท าบันทึกส่งรายชื่อนักศึกษา ตามรายชื่อที่ขออนุมัติ (กพศ.1.5-6-6.1-01)  
6.2 กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการสรุปผลความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      

(กพศ.1.5-6-6.2-01) และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (กพศ.1.5-6-6.2-02) 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและก าหนด
กิจกรรม/โครงการเพ่ือเสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเงินรายได้ และเงินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือ
จัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษาได้อย่างครอบคลุม  

6.3 นักศึกษาสามารถลงรหัสเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามท่ีมหาวิทยาก าหนดเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถเช็คชื่อ และชม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที ไม่ต้องใช้เครื่องยิงบาร์โค้ชในการสแกนรหัสนักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการก็สามารถรับบาร์โค้ชและคีย์รหัสกิจกรรมผ่านระบบได้ทันที (กพศ.1.5-6-6.3-03-03 

กองพัฒนานักศึกษา จัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี และบรรลุกิจกรรม/โครงการ   ต่างๆไว้ใน
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (กพศ.1.5-6.4-5-04)  เพ่ือเสิรมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
นักศึกษาอย่างชัดเจน ต่อเนื่องและครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี 

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-1.1-01) 
กพศ.1.5-6-6.2-03) 

ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2558  

(กพศ.1.5-1-1.1-02) 
(กพศ.1.5-6-6.2-02) 

แบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

(กพศ.1.5-1-1.1-03) 
(กพศ.1.5-4-01) 

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

(กพศ.1.5-1-1.2-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 

(กพศ.1.5-1-1.2-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ครั้ง 1/2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-1.3-01) 

(กพศ.1.5-4-01) 
(กพศ.1.5-5-01) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.พระนคร 

(กพศ.1.5-1-1.4-01) 
(กพศ.1.5-4-02) 
(กพศ.1.5-6-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

(กพศ.1.5-2-1.1-01) 
(กพศ.1.5-3-3.1-01) 

กิจกรรมลงนามความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษา     
6 สถาบัน 

(กพศ.1.5-2-1.2-02) 
(กพศ.1.5-3-3.2-02) 

กิจกรรมลงนามความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (9 มทร.) 
 

(กพศ.1.5-2-1.3-03) 
(กพศ.1.5-2-4.1-01) 

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 

(กพศ.1.5-2-1.4-04) 
(กพศ.1.5-2-5.1-01) 
(กพศ.1.5-3-3.3-03) 

โครงการเจ้าภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพ 
กิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. 

(กพศ.1.5-2-1.5-05) 
(กพศ.1.5-3-3.4-04) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)  
มทร.พระนคร 

(กพศ.1.5-2-1.6-06) 
(กพศ.1.5-2-4.2-02) 
(กพศ.1.5-2-5.3-03) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”            
(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
 

(กพศ.1.5-2-1.7-07) 
(กพศ.1.5-2-3.1-01) 
(กพศ.1.5-2-4.3-03) 
(กพศ.1.5-2-5.2-02) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”           
(การฝึกอบรมภายในประเทศ) 

(กพศ.1.5-2-1.8-08) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
(กพศ.1.5-2-1.9-09) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
(กพศ.1.5-1-1.10-10) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
(กพศ.1.5-1-1.11-11) 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา และชมรม 

(กพศ.1.5-1-1.12-12) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
(กพศ.1.5-2-2.1-01) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ

ไทยครั้งที่ 33 
(กพศ.1.5-2-2.2-02) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 44 
(กพศ.1.5-2-3.2-02) โครงการสานฝันร่วมใจแบ่งปันสู่น้อง โรงเรียนบ้านคลองจันลา 
(กพศ.1.5-2-3.3-03) กิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นท่ีต าบลพุสวรรค์ 
(กพศ.1.5-2-3.4-04) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ วัดทิพย์สุคนธาราม 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-29                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-2-3.5-05) โครงการปันน้ าใจเพ่ือเด็กพิการ  
(กพศ.1.5-2-4.4-04) โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 
(กพศ.1.5-6-6.1-01) ส าเนาบันทึกส่งรายชื่อนักศึกษา ตามรายชื่อที่ขออนุมัติด าเนินงาน 
(กพศ.1.5-6-6.3-03) ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม โดยให้นักศึกษาใช้ AT Code  
(กพศ.1.5-6-6.4-04) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
จุดเด่น 

1. พัฒนารูปแบบการใช้ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงนักศึกษา  
สามารถตรวจสอบได้ทันที  

2. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ทั้งของคณะและ
มหาวิทยาลัย  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ 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 2559 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ          
        งานสร้างสรรค์ 

         ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศอย่างชัดเจนปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.1-1-01) 
          2. มีข้อมูลครอบคลุมขาวสารต่างๆผ่านเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th เช่น 
(สวพ.2.1-1-02) 

     - ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
               - ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปจจุบันและผลงานที่ผานมา  
                - ขอมูลดานแหลงตีพิมพ์ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์เผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
                 - ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
และงานสรางสรรค ์รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย 
          3. มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และ E-book ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
Scopus  ScienceDirect , SpringerLink เป็นต้น (http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/) (สวพ.
2.1-1-03) 
          4. มีระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการขอ้มูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th) (สวพ. 2.1-1-04) 
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 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ใหค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
     ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้นนโยบาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  
          1) มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนไปตามจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยก
ตามคณะต่างๆ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะและอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน       
ตามข้อมูลรายงานทางกายภาพ ดังนี้ (สวพ.2.1-2-01)    

-  ห้องปฏิบัติการ จ านวน 220 ห้อง พ้ืนที่ 18,597.22 ตร.ม. 
    -  ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 ห้อง พ้ืนที่ 4,067 ตร.ม. 
         2) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านทรัพย์สินทางปัญญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อักขราวิสุทธิ์), เครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น เป็นต้น (สวพ.2.1-2-02)  
        3) มีห้องสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส
แยกตามศูนย์ซึ่งบริหารและก ากับดูแลโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ้ืนที่ 2,523.35 ตร.ม. 
ตามข้อมูลรายงานทางกายภาพ (สวพ.2.1-2-03)    
        4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ข้อมูล
สารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th) (สวพ.2.1-2-04) หรือสารสนเทศฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการ
วิจัยผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น Scopus ScienceDirect, SpringerLink เป็นต้น  
(http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/) (สวพ.2.1-2-05)  
       5) มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล และสนับสนุนการ
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (2560) 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1303 ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคล ครั้งที่ 8 (สวพ.2.1-2-06)    
       6) มีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดย
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-2-07)   
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 3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากร 
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

     1) ก าหนดจุดเน้นลักษณะของข้อเสนอการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สวพ.2.1-3-01) และ 
ก าหนดยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย (สวพ.2.1-3-02) ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการท างานวิจัย
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

     2) มีการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อเสนอการวิจัยที่มี
คุณภาพ ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ 1976/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะ
บูรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สวพ.2.1-3-03) ส าหรับประเมินข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายจ่าย
ประจ าปี และมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ที่ 77/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (สวพ.2.1-3-04) ส าหรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี       

    3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คิดเป็นร้อย
ละ 15.138 ตามตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
(สวพ.2.1-3-05)   

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 (บาท) ปีงบประมาณ 2560 (บาท) 
 งบประมาณเงินรายจ่าย 41,917,400 49,404,900 
 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,070,000 - 
 งบประมาณเงินรายได้คณะ 2,104,000 2,583,000 
 งบประมาณเงินรายได้(วิจัยสถาบัน) 738,650 780,000 

รวม 45,830,050 52,767,900 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
         หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

               ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  
        1) สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน(2560) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/2180    
ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (สวพ.2.1-4-01)  
        2) และ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้มีการด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความใน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/2078 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท า
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วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สวพ.2.1-4-02)     
        3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (2560) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1303         
ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (สวพ.2.1-4-03)   
        4) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสรางสรรค์ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลพระนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-4-04) 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการสนับสนุนงบประมาณให้นักวิจัยไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
จ านวน 1,088,913 บาท ตามเอกสารสรุปการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-4-05)    
        5) สนับสนุนงบประมาณส าหรับจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ในวารสารที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-4-06)  

โดยในปีการศึกษา 2559 ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
รับการตีพิมพ์ในวารสาร จ านวน 103 บทความ งบประมาณ 2,535,000 บาท ตามรายงานสรุปรายชื่อบทความเบิก
ค่าตอบแทน (สวพ.2.1-4-07) 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
        นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

     ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ รวมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย ดังนี้ 
          1) มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน (สวพ.2.1-5-01) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(http//:ird.rmutp.ac.th) (สวพ.2.1-5-02) 
           2) สนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามหนังสือสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/2006 ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.2.1-5-03) ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้  
        กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าราคากลางงานวิจัยและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
                        เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดท าราคากลางงานวิจัยได้ถูกต้องตามประกาศของ ปปช. และสามารถจัด

หมวดงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน 
        กิจกรรมที่ 2 วิจัยสัญจร 
                         เพ่ือให้ผู้บริหารงานวิจัยของคณะและนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร

งานวิจัย การท างานวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการบริหารงานวารสารกับ
หน่วยงานภายนอก 

        กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (spss) 
                        เพ่ือให้นักวิจัยได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม spss และสามารถใช้งานด้อย่างถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ  
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        กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote         
                        เพ่ือให้นักวิจัยได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EndNote ในการสืบค้นและการจัดการทาง  
                        บรรณานุกรม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
       3) มีการสรางขวัญและก าลังใจใหนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพื่อมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่
มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัย
ดีเด่น (สวพ.2.1-5-04)      
 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ 
        ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

       ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
       1) มีผู้รับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.2.1-6-01) และจัดท าขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยอ้างอิงจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ สวพ. (สวพ.2.1-6-02)     
       2) มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย โดย
จัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555 
(สวพ.2.1-6-03) และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-04) 
      3) มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/0756 เรื่อง ขอ
อนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14(สกอ.) (สวพ.2.1-6-05)  
      4) มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในปีการศึกษา 
2559 จ านวน 24 ผลงาน (สวพ.2.1-6-06) ประกอบด้วย     
                                                    - จดแจ้งลิขสิทธิ์ จ านวน 18 ผลงาน 
                                                    - สิทธิบัตร  จ านวน 3 ผลงาน 
                                                    - อนุสิทธิบัตร  จ านวน 3 ผลงาน 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-1-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-1-03 เว ็ป ไซต์มหาวิทยาล ัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th        

ในกล่องระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย) 
สวพ. 2.1-1-04 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) 
สวพ.2.1-2-01 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.1-2-02 บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-2-03 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.1-2-04 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-2-05 เว ็ป ไซต์มหาวิทยาล ัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th       

ในกล่องระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย) 
สวพ.2.1-2-06 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1303 ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 
สวพ.2.1-2-07 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการระดับนานาชาติ  
สวพ.2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยใน

ลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561            
สวพ.2.1-3-02 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเดน็การวิจัย 
สวพ.2.1-3-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1976/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

สวพ.2.1-3-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 77/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สวพ.2.1-3-05 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2560 

สวพ.2.1-4-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/2180 ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย    
มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สวพ.2.1-4-02 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/2078 ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย   
มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สวพ.2.1-4-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1303 ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 

สวพ.2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 

สวพ.2.1-4-05 เอกสารสรุปการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-4-06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็น

เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.1-4-07 รายงานสรุปรายชื่อบทความเบิกค่าตอบแทน  
สวพ.2.1-5-01 หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน 
สวพ.2.1-5-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-5-03 บันทึกข้อความที่  ศธ 0581.11/2006 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการสร้างและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-5-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559 
สวพ.2.1-6-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-6-02 ขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

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

สิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-05 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/0756 เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตัวแทน

สิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 14(สกอ.) 
สวพ.2.1-6-06 สรุปข้อมูลการจดทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น 
การสนับสนุนงบประมาณท างานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ การสนับสนุน
งบประมาณส าหรับพัฒนานักวิจัย เป็นต้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ในบางคณะงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีจ านวนน้อยมาก 
รวมถึงผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ   ชาติภุกต ์

อาจารย์พรกนก  ศรีงาม 
นางสาวเมทิกา  พว่งแสง 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝา่ยวิจัย 
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย 

http://ird.rmutp.ac.th/
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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.2560  (1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี.้- 

ล าดั
บ 

หน่วยงาน 
จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงิน 
 

จ านวน อ.ประจ า 
ที่ปฎิบัติงานจริง 
(ไม่นับลาศกึษา) 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จ านวนอารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรฯ์ 4,785,000 0 4,785,000 33.5 142,835.82 5 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์
4,625,000 0 4,625,000 73 63,356.16 5 

3 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

1,319,580 292,000 1,611,580 32 50,361.88 4.20 

4** คณะบริหารธรุกิจ 2,430,000 0 2,430,000 87 77,302.63 4.64 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1,847,000 0 1,847,000 76 24,302.63 4.86 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 583,000 0 583,000 11 53,000 4.42 
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2,855,800 2,000,250 4,856,050 60 80,934.16 5 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 18,105,000 4,871,000 22,976,000 105.5 217,781.99 5 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 1,340,700 0 1,340,700 83 16,153.01 3.23 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 1,296,000 3,620,555.59 4,916,555.59 28 175,591.27 5 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 13,373,000 0 13,373,000 19.5 685,794.87 5 

 รวม 9 คณะ 50,130,080 10,783,805.59 60,913,885.59 521.50  42.07 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

42.07  =        4.67  คะแนน 
9   
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.50 คะแนน 4.67 คะแนน 4.67 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สวพ. 2.2-02 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ 
สวพ. 2.2-03 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
สวพ. 2.2-04 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะบริหารธุรกิจ  
สวพ. 2.2-05 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-06 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สวพ. 2.2-07 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะศิลปศาสตร์  
สวพ. 2.2-08 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.2-09 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ 
สวพ. 2.2-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
จุดเด่น 
     1.มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยส าหรับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
เพ่ิมขึ้นทุกปี 
     2.ก่อนและระหว่างท างานวิจัยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
     3.หลังสิ้นสุดการวิจัยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการและในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ผลักดันให้มีการน าผลที่ได้จากการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 

อาจารย์พรกนก ศรีงาม 
นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย 
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-40                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

คะแนนท่ีได้ =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   
                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) 
ปีการศึกษา 2559 

(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 
คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 36.5 75 32 90 70 116.5 87 31 24.5 562.5 
- ปฏิบัติงานจริง 33.5 73 32 87 60 105.5 83 28 19.5 521.5 
- ลาศึกษาต่อ 3 2 0 3 10 11 4 3 5 41 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ           
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

13 1 14 24 
ส=19 
ว=5 

- 82 3 - 2 139 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

9 - 3 6 
ส=6 

 
 

1 6 3 - - 28 

- ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 1 - - - - 1 - 1 - 3 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
กพอ.ฯ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

2 1 1 - - - 2 1 - 7 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติฯ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

4 1 3 2 
ส=2 

- 8 - 2 - 20 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2559 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นาน าชาติ ที่ ป รากฏ ในฐานข้ อมู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- - - 3 
ส=3 

56 1 - 3 - 63 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - - - - - - - - 3 3 
- ผลงานวิชาการรับ ใช้ สั งคมที่ ได้ รับการ
ประเมินผ่ าน เกณ ฑ์ การขอต าแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 

- - - - 5 - - - - 5 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน(1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- 3 - - - - - - 1 4 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 29 6 21 35 62 98 8 7 6 272 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 11 4.6 7 1.0 61.4 26.6 *3.0 5.6 4.4 135.4 

*10.8 
จ านวนงานสร้างสรรค์           
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลั ก ษ ณ ะ ใด ลั ก ษ ณ ะห นึ่ ง  ห รื อ ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน (0.40) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ ได้ รับการเผยแพร่ ใน
ระดับชาติ (0.60) 

- - - - - - - - 6 6 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

- - - - - - - - - - 

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ - - - - - - - - 6 6 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ - - - - - - - - 3.6 3.6 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ 

11 4.6 7 1.0 61.4 26.6 *3.0 5.6 8 278 
*10.8 139 

 
** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

หน่วยงาน 
จ านวน
ผลงาน
วิชาการ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

รวมค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ผลรวมถ่วง 
นน. ของ
ผลงาน
วิชาการ 

จ านวนอาจารย์
และนักวิจยั

ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 .20*13 
.40*9 
.40*1 
.60*2 
.80*4 

2.6 
3.6 
.40 
1.2 
3.2 

11 36.5 30.14 5 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 

6 .20*1 
.60*1 
.80*1 
1*3 

0.20 
0.60 
0.80 

3 

4.6 75 6.13 1.02 

3. คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

21 .20*14 
.40*3 
.60*1 
.80*3 

2.80 
1.20 
0.60 
2.4 

7 32 21.88 3.65 

4.คณะบริหารธุรกิจ 35 .20*24 
.40*6 
.80*2 
1*3 

4.8 
2.4 
1.6 
3 

11.8 90  2.47 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   10.8 10.8 79 13.67 3.42 
-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   1.0 1.0 11 9.09 1.52 
5.คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

62 .40*1 
1*56 
1*5 

0.4 
56 
5 

61.4 70 87.71 5 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98 .20*82 
.40*6 
.40*1 
.80*8 
1*1 

16.4 
2.4 
0.4 
6.4 
1 

26.6 116.5 22.83 3.81 

7. คณะศิลปศาสตร์ 8 .20*3 
.40*3 
.60*2 

0.60 
1.20 
1.20 

3.0 87 3.45 0.86 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 7 .40*1 
.60*1 
.80*2 
1*3 

0.4 
0.6 
1.6 
3 

5.6 31 18.06 3.01 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 12 .2*2 
1*3 
1*1 
.6*6 

0.4 
3 
1 

3.6 

8 24.5 32.65 5 

รวม 9 คณะ  278  139 139 562.5  29.82 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 29.82  =  3.31    คะแนน   
 9   

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.15 คะแนน 29.82 คะแนน 3.31 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.3-01 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สวพ. 2.3-02 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
สวพ. 2.3-03 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.3-04 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ  
สวพ. 2.3-05 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สวพ. 2.3-06 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สวพ. 2.3-07 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.3-08 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
สวพ. 2.3-09 ตารางแสดงจ านวนผลงานทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สวพ. 2.3-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     1.ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
     2.ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย  
     3.ผลงานวิชาการที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
อัตราการผ่านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 

อาจารย์พรกนก  ศรีงาม 
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 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
       ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละ เอียดโครงการงานบริการวิชาการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีการก าหนดชุมชนตามพื้นที่เป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักในการให้บริการวิชาการ คือ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงมีพื้นที่รองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท และก าหนดแผนโครงการในลักษณะบูรณา
การที่เสนอขอภายใต้ “โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีการก าหนดแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ 
ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 โครงการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2559 (สวพ. 3.1-1.01) โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดชุมชนเป้าหมาย เพื่อน าองค์ความรู้
ไปด าเนินการโครงการตามความต้องการของชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               
(สวพ.3.1-1-02) โดยก าหนดพ้ืนที่และมีคณะเข้าร่วมด าเนินโครงการดังนี้ 

1. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
1.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุ

เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา ถนนสายบี ต าบลบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

1.2 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่การนับถอยหลังเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานการเรียนรูปหอชมเมืองสมุทรปราการ (ระยะที่ 3) 
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2. พื้นที่จังหวัดสระบุรี      

2.1 คณะเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน : โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครื ่องมือทางการตลาดเพื ่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
3.1  คณะวิศวรรมศาสตร์ : โครงการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 

4. พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
4.1 คณะศิลปศาสตร์ : โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
4.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : โครงการสร้างนักประดิษฐ์หุ่นยนต์จิ๋ว รุ่นที่ 3 

5. พื้นที่จังหวัดนครปฐม 
5.1 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น : โครงการเพ่ิมมูลค่าวัสดุจากผักตบชวาด้วยองค์

ความรู้ทางสิ่งทอ 
6. พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

6.1 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ าเสือ  
6.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” 

7. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 
7.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการการเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์

เบอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมนบางตาโฉง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

8. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8.1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากผลงานวิจัยทางด้าน    

คหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
8.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม 

9. พื้นที่จังหวัดราชบุรี 
9.1 คณะบริหารธุรกิจ : โครงการ Digital SMEs Online 

10. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
10.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าลูกประคบจาก

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ” 
10.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู ่ชุมชน 

พัฒนาอาชีพเพ่ือผู้สูงวัย” 
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 2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

มหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (สวพ. 3.1-2-01) 

และสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะทั้ง 9 ของมหาวิทยาลัย มีการประชุม เพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยก าหนดให้ทุกคณะจัดท าโครงการบริการ
วิชาการกับชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดชื่อชุมชนงบประมาณที่ใช้และวันเวลาด าเนินการ 
โดยทุกโครงการต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนหรือสังคมมีการลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนที่จะ
เริ่มต้นเสนอโครงการ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 3 
เมษายน 2560 (สวพ. 3.1-2-02) 

 

 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 

ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือจากคณะ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการถ่ายทอดความรู้  ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างนวัตกรรมที่ใช้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด ด้านบัญชี การบริหารจัดการคุณภาพและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์และการจ าหน่าย ที่เห็นชัดเจนดังนี้  

1. ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการจาก 3 
คณะ ได้แก่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกล้วย วิธีการผลิตถ่านที่มีคุณภาพสูง ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการผลิตถ่าน
มีคุณภาพเพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี (สวพ. 3.1-3-01) 2) คณะบริหารธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
พัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือมีการจ าหน่ายมากขึ้น ตามรายงานผลการด าเนินโครงการการ
พัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 – 25560 (สวพ. 3.1-3-02) และ 
3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ ท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเป็นการเพ่ิมมูลค่าและ
ความสนใจของผลิตภัณฑ์ เป็นบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ปี 2558 - 2560  (สวพ. 3.1-3-03) ด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 – 
2560 ปัจจุบันชุมชนได้น าความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยน าไปให้ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดท าโฮมส
เตย์ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักและชมวิถีชีวิตคนในชุมชนถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี  

2. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรสวน เก ้าแสน ต าบลบางปลา อ า เภ อบางพล ี จ ังหว ัด
สมุทรปราการ เป็นโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
(ปี 2557 – 2560) โดยถ่ายทอดความรู้ในด้านการท างานฝีมือ (กระเป๋า ประดิษฐ์ดอกไม้) ด้านอาหารคาว
หวาน ร่วมถึงการร่วมกิจกรรมส าคัญของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่ งปัจจุบันส่งผลให้ ชุมชนแม่บาน
เกษตรกรสวนเก้าแสน มีรายได้ มีความเข็มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย ตาม
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวน
เก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
ทางคหกรรมศาสตร์เพื ่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-47                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 
ตารางวา ถนนสายบี ต าบลบางเสาธง อ า เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (สวพ. 3.1 -3-04) 

3. ชุมชนในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีการด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 – 2560 เป็นการบูรณาการ
บริการวิชาการจาก 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะศิลปศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ด้านการโรงแรม การต้อนรับ (การจัดเตรียม
และตกแต่ งสถานที่  การจัด เลี้ ยง จัดเครื่องดื่ ม  การด าเนินการและจัดการแม่บ้ าน ) ด้ านทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง : การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ ปี 2558 – 25560 (สวพ.3.1-3-05) 2) คณะบริหารธุรกิจ ด าเนิน
โครงการ Smart English เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ตามรายงานโครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการชุมชน การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ Smart English เพ่ือพัฒนาคุณ
ภาพีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 – 2560 (สวพ.3.1-3-06) 

4. มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าพิมเสนน้ า ยาดม ยาหม่อง เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากชุมชน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการต่อเนื่องให้กับชุมชนโดยถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการท าสบู่จากมะหาด ให้กับชุมชนตลาดแก้ว และทางชุมชนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ที่น าไปประกอบเป็น
อาชีพได้ ได้แก่ การท าเทียนหอม น้ ายาปรับผ้านุ่ม และน้ ายาซักแห้ง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนเพ่ิมขึ้น ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน ปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ
เพ่ือผู้สูงวัย ปี 2559 – 2560 (สวพ.3.1-3-07) 

5. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 5 จากการที่จังหวัดสระบุรี และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในด้าน
การพัมนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภ ัณฑ์หนึ ่งต าบล หนึ ่งผลิตภ ัณฑ์ (OTOP) ในปี 2558 – 2560 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการผลิต
สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถน าไปพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้ ตามรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2558 – 2560 (สวพ.
3.1-3-08)  

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนที่ได้
ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 – 2560 โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ได้อบรมการเพิ่ม
มูลค่าวัสดุจากผักตบชวาด้วยองค์ความรู้ทางสิ่งทอ การท ากระเป๋าเอนกประสงค์จากผักตบชวา เคหะสิ่งทอจาก
ผ้าทอผักตบชวา และของใช้ในบ้านจากผักตบชวาท าให้มีสินค้าที่ท าจากผักตบชวามีแบบที่จะขายมีแบบมากขึ้น 
ช่วยให้มีของขายมากแบบน าไปขายได้ ท าเองได้ช่วยให้กลุ่มมีรายได้มากขึ้น ตามรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณา
การการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 - 2560 (สวพ.
3.1-3-09) 
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 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

         ในปีการศึกษา 2559 จากการลงพื้นท่ีชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อติดตามผลการให้บริการวิชาการ พบว่าชุมชน
กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาต่อยอดในด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง ท าให้ชุมชนมีความเข็มแข็งมากขึ้น เช่น 

1. ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด ด าเนินการต้ังแต่ปี 2558 – 2560 ชุมชนได้น าความรู้  ท่ี
ทางมหาวิทยาลัยน าไปให้ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการจัดท าโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาพัก
และชมวิถีชีวิตคนในชุมชนถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการผลิตถ่านมีคุณภาพ  เพื่อใช้ใน
ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี โครงการการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
ปี 2559 – 25560 โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ปี 2558 - 2560  (สวพ.
3.1-4-01) 

2. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 – 2560 ชุมชนแม่บานเกษตรกรสวนเก้าแสน มีรายได้ มีความเข้มแข็ง และเป็นชุมชน
ต้นแบบในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา ถนนสายบี ต าบลบางเสาธง  อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สวพ. 3.1-4-02) 

3. ชุมชนในอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ด าเนินการต้ังแต่ปี 2558 – 2560 พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์ มีมาตรฐานสูงขึ้น มีผู้เข้ารับบริการหลากหลายท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ตามรายงานโคร งการบูรณาการ
งานวิจัยสู่การบริการชุมชน การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ Smart English เพื่อพัฒนาคุณภาพีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 – 2560 (สวพ.3.1-4-03) 

4. ชุมชนมัสยิดร่ียาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี ด าเนินการต้ังแต่ปี 2558 – 2560 
พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ท่ีน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ ได้แก่ การท าเทียนหอม น้ ายาปรับผ้านุ่ม และน้ ายาซักแห้ง 
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย ปี 2559 – 2560 (สวพ.3.1-4-04) 

5. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นชุมชนท่ีได้ด าเนินการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 
จากการที่จังหวัดสระบุรี และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในด้านการพัม
นาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2558 – 2560 โดยการผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถน าไปพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้ ตามรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2558 – 2560 (สวพ.3.1-4-05)  

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม ด าเนินการต่อเนื่อง
ตั ้งแต่ป ี 2558 – 2560 โดยการเพิ ่มม ูลค่าวัสดุจากผักตบชวาด้วยองค์ความรู ้ทางสิ ่งทอ การท ากระเป๋า
เอนกประสงค์จากผักตบชวา เคหะสิ่งทอจากผ้าทอผักตบชวา และของใช้ในบ้านจากผักตบชวาท าให้มีสินค้าที่ท า
จากผักตบชวามีแบบที่จะขายมีแบบมากขึ้น ช่วยให้มีของขายมากแบบน าไปขายได้  ท าเองได้ช่วยให้กลุ่มมีรายได้
มากขึ้น ตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ปี 2558 และรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2559 - 2560 (สวพ.3.1-4-06) 
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 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
         เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัย ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนโดยเครือข่ายเป็นชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจุดมุ่ งหมายในการท างานและมีแนว
ปฏิบัติที่ดีเพ่ือเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย ดังนี้  

1. ชุมชนบ้านถ้ าเสือ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
2. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จั งหวัดสมุทรปราการ 
3. ชุมชน อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
4. ชุมชนมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน (ชุมชนตลาดแก้ว) จังหวัดนนทบุรี 
5. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม 
นอกจากนี้ยังมีการท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นเครือข่าย 

การบริการวิชาการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเกิดประโยชน์ร่วมกัน (สวพ.3.1-5-01) 
 

ล าดับ เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

ระหว่างเครือข่าย 
1 จังหวัดสระบุรี 1.1 พัฒนาศักยภาพด้ านการตลาด

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ของจังหวัด 
1.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการบริการ
จัดการ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด  
1.3 ส่ งเส ริม สนั บ สนุ น การพัฒ นา -
สมรรถนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ OTOP ใน
การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทาง
การตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ปีต่อเนื่อง 

2 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

2.1 การสนับสนุนด้านวิชาการ 
2.2 การสนับสนุนทางด้านวิจัยและ
การพัฒนา 
2.3 การสนับสนุนด้านบริการวิชาการ 
2.4 การสนับสนุนในรูปแบบการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
2.5 การสนับสนุนด้านอื่นๆ 

- โครงการการผลิตถ่านมีคุณภาพเพื่อใช้ใน
ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการการพัฒนาและการท าการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ าเสือ 
- โครงการพัฒนาและการท าการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ าเสือจังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 
กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม” 
- โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ล าดับ เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือข่าย 
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

ระหว่างเครือข่าย 
 3 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรปราการ 
และเทศบาลนคร
สมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 

3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพแก่ชุมชน ในการใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ 
3.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
จัดการธุรกิจ และขยายโอกาสด้าน
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

- โครงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เทศบาลนคร
สมุทรปราการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนสู่
การนับถอยหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยยวอุทยาน
การเรียนรู้หอชมเมืองสมุทรปราการ 
- โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกร
สวนเก้าแสน จังหวังสมุทรปราการ 
 

3.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพ มี
รายได้ และมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่ดีขึ้น 
3.4 เพื่อร่วมมือในการจัดท า
โครงการวิจัย และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการสร้งอาชีพในชุมชน 
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรม
ศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา 
ถนนสายบี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับความร่วมมือจาก 9 คณะ เป็นอย่างดี โดยทุกคณะได้มีส่วนร่วมในการ

ด าเนิน “โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
และโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จ านวน 52 คนจากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จ านวน 562.5 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของอาจารย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัย (สวพ.3.1-6-01) 

คณะ จ านวนคน ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 7.69 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12 23.08 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 11.54 
4. คณะบริหารธุรกิจ 8 15.38 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 9.62 
6. คณะศิลปศาสตร์ 4 7.69 
7. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 15.38 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 5.77 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3.85 

รวม 52 100  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-1-01 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโล ยีราช
มงคลพระนคร  

สวพ.3.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
สวพ.3.1-2-01 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 11/2559  
สวพ.3.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 
สวพ.3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการผลิตถ่านมีคุณภาพเพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัด

เพชรบุรี  
สวพ.3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ือมีการจ าหน่ายมากขึ้น ตามรายงานผลการด าเนินโครงการการพัฒนาและการท า
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 – 25560  

สวพ.3.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น ปี 2558 - 2560   

สวพ.3.1-3-04 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจ
แม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การสร้างอาชีพในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน 
คหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา 
ถนนสายบี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

สวพ.3.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง : การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพด้านบริการ ปี 2558 – 25560  

สวพ.3.1-3-06 รายงานโครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการชุมชน การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ Smart 
English เพ่ือพัฒนาคุณภาพีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2558 – 2560 

สวพ.3.1-3-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน ปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพเพ่ือผู้สูงวัย ปี 2559 – 2560 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-3-08 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื ่องมือทางการตลาดเพื ่อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2558 – 2560 
สวพ.3.1-3-09 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ปี 2558 

และรายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 - 2560 

สวพ.3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการผลิตถ่านมีคุณภาพเพ่ือใช้ในชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัด
เพชรบุรี โครงการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือมีการ
จ าหน่ายมากข้ึน ตามรายงานผลการด าเนินโครงการการพัฒนาและการท าการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 – 25560 โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ปี 2558 - 2560   

สวพ.3.1-4-02 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจ
แม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การสร้างอาชีพในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน 
คหกรรมศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มชุมชน 40 ตารางวา 
ถนนสายบี ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

สวพ.3.1-4-03 รายงานโครงการบูรณาการงานวิจัยสู่การบริการชุมชน การจัดการโฮมสเตย์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ Smart 
English เพ่ือพัฒนาคุณภาพีวิตของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี 2558 – 2560 

สวพ.3.1-4-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน ปี 2558 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สู่
ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพเพ่ือผู้สูงวัย ปี 2559 – 2560 

สวพ.3.1-4-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื ่องมือทางการตลาดเพื ่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2558 – 2560 

สวพ.3.1-4-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา ปี 2558 
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 - 2560 

สวพ.3.1-5-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
สวพ.3.1-6-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน  
สวพ.3.1-6-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดเด่น 
     1.มีการสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละแขนงน าองค์ความรู้ไปบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นการสร้าง
เครือข่ายให้แก่สถาบัน 
     2.มีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง สามารถที่จะน าไปต่อยอดสร้างอาชีพ 
และเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 
     3.มีองค์ความรู้เฉพาะทาง และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ชุมชน และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
     4.มีแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน และมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน/การวิจัย ในสาขาวิชาที่ทางคณะฯ เปิดรับนักศึกษา จึงสามารถให้นักศึกษาใน
สาขาวิชานั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับทางคณะฯ ซึ่งสามารถ
น าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ 
     5.มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนเดิม เพ่ือเป็นการต่อยอด และพัฒนาความรู้ที่ได้รับไปนั้นให้เกิด
ประโยชน์ และยั่งยืนของชุมชน พร้อมทั้งหาเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ิมเติม  
 
ข้อเสนอแนะในการเสริมจุดเด่น 

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการหารายได้ให้มากขึ้น  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 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 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับ
คณะ ในงานวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างานเผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรมและ
บุคลากรในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 9 คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม   เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา และสนับสนุนด าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ / กิจกรรม               
ให้เป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01 แผนภูมิบุคลากรคณะ) (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิบุคลากรกอง
ศิลปวัฒนธรรม) (กศว. 4.1-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ 
2272/2559)  
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันประชุมจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในกลยุทธ์หลัก การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาของโลกใน
เป้าประสงค์เพื่อการสร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง 
เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก าหนดตัวชี้วัดให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ 
ได้แก่  
 1.จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ  
 2.จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย  
 3.ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ  
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 4.จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ                     
 5.จ านวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชด าริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 วันที่  
29 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3.3 การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของ
แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตัวบ่งชี้ความส าเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
และระเบียบวาระที่  3.4 พิจารณาแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559, และระเบียบวาระที่4.2 การด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

โดยในปีการศึกษา 2559 ในแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั ้งสิ ้น 52 โครงการ  
/กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7,242,750 บาท ซึ่งแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
 (กศว. 4.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่  1/2560 วันที่  29 พฤศจิกายน 2559) (กศว. 4.1-2-02 แผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) ผลผลิต : ผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) (กศว. 4.1-2-03 รายงานการประชุมสภามทร.พระนคร ครั้งที่  11/2559 วันที่  30 
พฤศจิกายน 2559) 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง
เพ่ือก ากับติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 การ
เตรียมการและการก ากับติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2559) 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560  ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 การก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 (ปีการศึกษา 
2559) 

- ระเบียบวาระที่ 4.2.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
มั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560) 
- ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 การเตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) 

(กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ปีงบประมาณ  2560 ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) (กศว. 4.1-3-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ  2560 ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 23 
มีนาคม 2560) 
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 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โดยตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนในข้อที่ 1 จ านวนโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95  นั้น จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีจ านวนทั้งสิ้น 
52 โครงการ และได้ด าเนินการเสร็จภายในระยะที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งสิ้น 52 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 100  

 ส่วนตัวบ ่งชี ้ความส าเร็จตามวัตถ ุประสงค์ของแผนในข้อที ่ 2 จ านวนโครงการที ่ส าเร็จตาม               
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร้อยละ 95 นั้น คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการประเมินผล การด าเนินงาน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ตามตารางสรุปดังนี้ 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
1 จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ

กับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนใน
ระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาติ 

โครงการ 18 35  

2 จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมใน
คลังปัญญาของมหาวิทยาลัย 

จ านวน
คน 

9 29  

3 ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 

เรื่อง 19 44  

4 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
อนุ รักษ์ สิ่ งแวดล้อม ที่ ได้ รับ รางวัล ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ                     

ผลงาน 7 11  

5 จ านวนโครงการสนองงานในโครงการ
พระราชด าริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/
โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

18  15 โครงการ/            
16 กิจกรรม 

 

  
(กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน) 
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 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประชุมร่วมกัน
และสรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแผนและ
ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งตามตัวชี้วัดนั้นบรรลุตามตัวชี้วัดทุกข้อ               
จึงให้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินโครงการตามแผนที่ท าไว้อยู่เคร่งครัด ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้สรุปแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะทุก
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในโครงการ/กิจกรรมในปีถัดไป  

(กศว. 4.1-5-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน) (กศว. 4.1-5-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ  2560 ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 21 
สิงหาคม 2560) (กศว. 4.1-5-03 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2560 (ปีงบประมาณ 2561) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)    
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีการศึกษา 2559 ต่อสาธารณาชนในระดับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จ านวน 57 เรื่อง (กศว. 4.1-6-
01 ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม)  

2. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv จ านวน 86 เรื่อง   
(กศว. 4.1-6-02 ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม)  

3. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จ านวน 16 
เรื่อง (กศว. 4.1-6-03 ภาพหน้าจอ YouTube) 

4. วารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม” (กศว. 4.1-6-04 เล่มวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม) 

 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6                    
และห้องเรียนโซน A และโซน B คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการผลิตสื่อส าหรับโรงเรียนในชนบท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการท ากระเป๋าออมทรัพย์ 
กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจานสมุนไพร 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

 (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 ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน YouTube Uchannel)  

ส่วนการเผยแพร่ระดับคณะมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
ทั้ง 9 คณะ (กศว. 4.1-6-09 ภาพหน้าจอเว็บไซต์เผยแพร่กิจรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 คณะ) 
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 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 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 2272/2559 
(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
(กศว. 4.1-2-02) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2559 

(ปีงบประมาณ 2560) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-2-03) รายงานการประชุมสภามทร.พระนคร ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2560 ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
(กศว. 4.1-3-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 
(กศว. 4.1-4-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน 
(กศว. 4.1-5-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน 
(กศว. 4.1-5-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
(กศว. 4.1-5-03) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ปีงบประมาณ 2561) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)   
(กศว. 4.1-6-01) ภาพหน้าจอเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-02) ภาพหน้าจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-03) ภาพหน้าจอ YouTube 
(กศว. 4.1-6-04) เล่มวารสาร “สารรักษ์วัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-6-05)   รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กศว. 4.1-6-06) ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook  
(กศว. 4.1-6-07) เอกสารเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
(กศว. 4.1-6-08) ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน YouTube Uchannel 
(กศว. 4.1-6-09) ภาพหน้าจอเว็บไซต์เผยแพร่กิจรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 คณะ 

 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการบริการวิชาการผ่าน  
โครงการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน 

2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากบุคลากรมาไว้ในคลังปัญญาของ  
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

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) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   7 ข้อ  7 ข้อ 5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2559 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. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ประเด็นสภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ด้วยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับ พบว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ง 10 ประเด็น จุดอ่อน 14 
ประเด็น และสภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาส 8 ประเด็น และอุปสรรค 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) ของมหาวิทยาลัยฯ 

รหัส ประเด็น 
S1 บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
S2 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านวิชาชีพและผลิตบัณฑิตมายาวนาน 
S3 มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
S4 มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ 
S5 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 
S6 สถานที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง มีท าเลที่เหมาะสม 
S7 มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านวิชาชีพที่สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม 
S8 จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและครอบคลุมองค์ความรู้ตั้งแต่ ระดับวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน

จนถึงขั้นสูง 
S9 มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
S10 มหาวิทยาลัยมีแผนและการด าเนินงานรองรับการก้าวเข้าสู่ AEC 
W1 บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
W2 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
W3 ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้ต้องใช้บุคลากรสายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคู่กัน 

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย 
W4 บุคลากรบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
W5 ขาดผู้บริหารมืออาชีพ 
W6 สถานที่จ ากัด ท าให้การขยายตัวเป็นไปได้ยาก 
W7 บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาดกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหา 
W8 การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรขาดประสิทธิภาพ 
W9 งานวิจัยบางสาขายังมีน้อย 
W10 ผู้บริหารใหม่บางส่วนยังขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหาร 
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รหัส ประเด็น 
W11 สภาพภูมิทัศน์ยังไม่เอ้ือในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
W12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ 
W13 การน าผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไม่สมบูรณ์ 
W14 สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โอกาส (O) และ ภัยคุกคาม (T) ของมหาวิทยาลัยฯ 

รหัส ประเด็น 
O1 เป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกส าหรับนักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่วิชาชีพ 
O2 ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
O3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดความต้องการบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 
O4 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส

มากขึ้น 
O5 นโยบายของรัฐให้การสนับสนุนสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากร  ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาคเอกชนให้การสนับสนุนเช่นกัน 
O6 นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ท าให้การท างาน

คล่องตัว 
O7 โครงสร้างประชากร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย 
O8 มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่งเป็นนักเรียน (Input) ที่มีผลการเรียนดี 
T1 การเปิดการศึกษาเสรีท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีคู่แข่งมาก สถานศึกษาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดสอน

และจัดการศึกษาวิชาชีพแขนงต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง 
T2 การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้การลงทุนสูงในด้านอุปกรณ์และ

ห้องปฏิบัติการ 
T3 นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีได้รับโอกาสทางเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม 
T4 โครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

 
จากผลการวิเคราะห์ SWOT น ามาก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561 โดยมีวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” (กนผ. 5.1.1-01) และน าแผนสู่การปฏิบัติ โดย
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กนผ. 5.1.1-02) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน พร้อมนี้ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 – 2562 (กนผ. 5.1.1-03) เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ มีระบบกลไกใน
การจัดหางบประมาณ รวมถึงการติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารงานและตัดสินใจ ซึ่งสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561          
ในกลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล มาตรการด้านบริหารการเงินของ          
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มทร.พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.33 ของตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามแผนทั้งหมด 60 ตัวช้ีวัด จ าแนกเป็น  

 ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 17 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 31.48 จากตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด 

 ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณจ านวน  0  ตัวชี้วัด           
จากตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด 

และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติรับทราบผลการ
ด าเนินงาน และไม่มีข้อเสนอแนะ (กนผ. 5.1.1-04)     

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนแผน โดยจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ผลการด าเนินงาน ได้รับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทบทวนและประเมินผลความส าเร็จของงาน 
รวมถึงหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลการ SWOT ที่เกิดจากการ
ประเมินสถานการณ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี ต่อไป 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1-01 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 

2557 – 2561 
กนผ. 5.1.1-02 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร. พระนคร          
กนผ. 5.1.1-03 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2562 
กนผ. 5.1.1-04 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รอบ 6 เดือน 
 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก จึงมีนโยบายให้ทบทวน ศักยภาพ 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และน าไปสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
2. มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนากระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
 

ผู้ รับผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สหรัตน์   วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

กายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางรตนมน   จนัทรอุทัย 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. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยพิจารณาจากต้นทุนต่อหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน มีการด าเนินการค านวณ
ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

   1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  
ผู้บริหารระดับสูงของคณะ รวมทั้งผู้รับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าต้นทุนต่อ
หลักสูตรพร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทาง การด าเนินการต่างๆ และจากการผลของการค านวณต้นทุน มีการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ ในทุกคณะ และน าส่งให้คณะได้พิจารณาเพ่ือการประเมินถึง
การบริหารในแต่ละหลักสูตรของทุกคณะต่อไป  (กค.5.1.2-01) 

   1.2  การค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรนั้น มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมทั้งค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรทุกสิ้นปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
เงินรายได้ โดยมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลทางการเงินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินงบประมาณรายได้ (ระบบงาน ERP) รวมถึงระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (ระบบงาน HRM) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร
ของ โดยมีการร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการในการค านวณ กิจกรรมต่างๆ ในการค านวณ  เกณฑ์การปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายการกระจายต้นทุนเข้าสู่กิจกรรม และน าผลจากการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร วิเคราะห์ถึง
รายละเอียดของต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูง หรือต่ าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ กันของทุกคณะ และน าข้อมูลไปใช้
ในการพิจารณาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขัน  (กค.5.1.2-02) 

 1.3 ขอบเขตการค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นการน า 
ต้นทุนของคณะจากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี  ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ มาปัน
ส่วนเข้าสู่คณะ  รายละเอียดดังนี้  (กค.5.1.2-02) 

1. ขอบเขตด้านหลักสูตร การรายงานต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใน 9 คณะ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน  55 หลักสูตร 

2. ขอบเขตด้านค่าใช้จ่าย  เป็นค่าใช้จ่ายที่รายงานทางการเงินของระบบบัญชี  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  ในผลผลิตการผลิตบัณฑิต  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่า
การศึกษาบุตร)  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  และค่าใช้จ่ายอื่น 

3. ขอบเขตด้านเวลา  เป็นผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

1.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนต่อหลักสูตรให้เกดิประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแข่งขัน  ผู้บริหารระดับสูงและคณะสามารถน าต้นทุนต่อหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับค่า
เทอมต่อปีการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารจัดการ อาทิเช่น การพิจารณาการ
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คิดค่าเทอม การใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรให้เกิดความคุ้มค่า การสร้างคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติ  มีการเรียนการสอน Active learning การเปิด- ปิด หลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนนักศึกษา และการบริหารการเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไป. 
(กค.5.1.2-02) 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.5.1.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุน 
กค.5.1.2-02 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
จุดเด่น 
     1.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการค านวณ
ต้นทุนต่อหลักสูตร 
     2.ผู้บริหารให้ความส าคัญในงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสุมิตรา  สมประสงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง 

 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
        ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ 
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ ยงและ 
การวางระบบควบคุมภายใน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  
   - ประเทศไทยมีแนวโน้มของโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลง อัตราการเกิดมีแนวโน้ม
ลดลงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา  
ในอนาคต เพราะมหาวิทยาลัยต้องอาศัยนักศึกษาในจ านวนที่มากพอในการด าเนินกิจการ 
   - ค่านิยมการเรียนระดับปริญญาตรีมากเกินเหตุ ส่งผลให้อาชีวะที่สังคมต้องการอย่างมากอยู่ใน
ภาวะขาดแคลน โอกาสที่มหาวิทยาลัยจะถูกแย่งนักศึกษาจึงสูงขึ้น 
   มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน  ได้แก่ การด าเนินงานให้จ านวน
นักศึกษาคงอยู่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (กนผ. 5.1.3-01) 

  2. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามพร้อมทั้งประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน อีกทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในรอบ 6 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กนผ. 5.1.3-02) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการด าเนินงานให้จ านวนนักศึกษาคงอยู่
มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นด้วยการจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสร้างบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    1) มีโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง/ให้ข้อเสนอแนะการจัดท าสื่อการ
สอนให้กับอาจารย์ผู้สอนด้านการพัฒนาและดูแลระบบการเรียนการสอน e-learning ให้เกิดความรู้ในระบบการ
สอน เพื่อน าความรู้ไปพัฒนานักศึกษา 

    2) มีการประชาสัมพันธ์ห้อง Smart Classroom จัดท าระบบ จัดเก็บข้อมูลอาคารสถานที่
บันทึกข้อมูลการใช้ห้องและอาคารเรียนจัดท าสถิติการใช้งานและประสิทธิภาพการใช้งานห้อง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าไปดูรายงานได ้

    3) มีการสอนปรับพ้ืนฐานตามความเหมาะสมของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์ประจ า
สาขาเป็นผู้ก าหนดวิธีการให้ความรู้ ตามความเหมาะสม เช่น การเรียนการสอนแบบปรับพ้ืนฐาน หรือ 
Workshop โดยเน้นนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่อยู่ในระดับต่ า 

    4) อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวให้ค าปรึกษา มีการจัดชั่วโมง Homeroom เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้พบอาจารย์ แนะแนวทางวิธีแก้ปัญหา และเข้าถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าขาดเรียนมาก อาจหมด
สิทธิ์สอบส่งผลให้ต้องพ้นสภาพ (รีไทร์) 

  กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง การด าเนินงานให้จ านวนนักศึกษาคงอยู่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นนั้น มี
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมีจ านวนหลายแห่งท าให้นักศึกษาสามารถเลือกท่ีจะเข้าไป
ศึกษาได้ และนักศึกษาอาจมีทัศนคติอยากเรียน ณ สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีชื่อเสียงและมีความพร้อมทั้งด้าน
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วิชาการและกิจกรรมมากกว่า ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ปี 2557 - 2559  

ปี ปวช. (คน) 
ปวส. 
(คน) 

ป.ตรี 
(คน) 

ป.บัณฑิต 
(คน) 

ป.โท 
(คน) 

ป.เอก 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

2557 - - 12,694 174 469 6 13,343 33.01 
2558 187 - 12,276 371 461 20 13,315 32.94 
2559 395 - 12,516 376 444 29 13,760 34.04 

      ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้น มากกว่าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 1.03 และมากกว่าปี
การศึกษา 2558 ร้อยละ 1.10 มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวแล้วฯ 
พบว่า ความเสี่ยงลดลง เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น  

 3. มหาวิทยาลัยฯ มีการทบทวนการประเมิน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้ผ่านการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (กนผ. 5.1.3-03) และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผล การปฏิบัติหน้าที่ต่อ
สภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยฯ และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อไป ทั้งนี้จะให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในรอบ 12 เดือน ต่อไป              
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กนผ. 5.1.3-01) แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

(กนผ. 5.1.3-02) หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/888 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

(กนผ. 5.1.3-03) รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/26560 วันที่ 27 
มิถุนายน 2560 วาระท่ี 3.2 
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จุดเด่น 
       1. สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยฯ  เป็นผู้รับผิดชอบและก ากับ
ดูแล 
       2. มหาวิทยาลัยฯ มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิด 
ด้านการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางรตนมน   จนัทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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5.1.4. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน และการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน  
ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
1.1 มหาวิทยาลัยได้แปลงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา  2557 -2561  เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 (กบ.5.1-04-01)   
ซึ่งประกอบด้วย 5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ 43 มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 57 
ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น 

- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 50 ตัวชี้วัด 
- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2559 7 ตัวชี้วัด 

และมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 45 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งหมด 57 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 78.95 จ าแนกเป็น 

- ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย                 
42 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84  

- ด าเนินงานบรรลุตามตัวชีว้ัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณฯ จ านวน 1 ตวัชี้วดั 
จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86 (กบ.5.1-04-02) 

1.2 มหาวิทยาลัยได้แปลงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนดค่าความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 (กบ.5.1-04-03)  ซึ่งประกอบด้วย 5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์  9 กลยุทธ์ 
43  มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น  60  ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น 

- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 54 ตัวชี้วัด 
- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2559  6 ตัวชี้วัด 

และมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดจ านวน 17 ตัวชีว้ัด จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.33 จ าแนกเป็น 

- ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย                
จ านวน 17 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วดัความส าเร็จทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 31.48  

- ด าเนินงานบรรลุตามตัวชีว้ัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ จ านวน 0 ตวัชี้วดั 
จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 6  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 0.00 (กบ.5.1-04-04) 

1.3 จากการด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน  
และเป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคมโดยมีรางวัลการันตี  ดังนี้ 

    1.3.1 ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการจัดอันดับ 
TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Google Scholar Citations (อ้างอิงรอบ 6 เดือน ถึงเดือน
ธันวาคม 2559) เมื่อต้นมกราคม 2560 โดยผลการจัดล าดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ใน
ล าดับที่ 4760 ของโลก และอยู่ในล าดับที่ 29 ของประเทศไทย (กบ.5.1-04-05) 

    1.3.2 ในปี พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการจัดอันดับ 
Webometrics Ranking Web of Repositories (January 2017)  เป็นการจัดล าดับคลังความรู้ทางวิชาการ
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ระดับโลก (World Repositories)  ผลการจัดล าดับ ในรอบเดือนมกราคม  ค.ศ. 2017  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร Repository at Rajamongala University Phra Nakhon 
[https://repository.rmutp.ac.th] อยู่ในอันดับที่ 1384 ของโลก อันดับที่ 251 ของเอเชีย/แปซิฟิก อันดับที่ 66 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย  

    1.3.3 ในปีงบประมาณ 2559 จากการประเมินผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง ด้านวิทยาศาสตร์ 90.53 จากเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 76  ด้านสังคมศาสตร์ 98.04  จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 76  และผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 91.71  ด้านสังคมศาสตร์  
91.50 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 82  (กบ.5.1-04-07) 

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

มหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557-
2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี)  เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบระบบงาน
งบประมาณท่ีเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณตาม
ก าหนดส านักงบประมาณ  และมหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการติดตามประจ าไตรมาสและประจ าปี (กบ.5.1-04-08 – 
กบ.5.1-04-09) 
           2.2 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพ่ือให้การจัดส่ง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดค่า
กระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสาร (กบ.5.1-04-10) 

2.3 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management – BPM) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) มาบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
กองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพ่ือความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลให้เกิดความสะดวก
คล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.5.1-04-11) 
           2.4 พัฒนา ปรบัปรุง รปูแบบและระบบการเรียนการสอน เพ่ือลดอัตราการออกระหวา่งปีของนักศึกษา เช่น 

    1)  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เช่น การเรียนปรับพื้นฐาน รุ่นพี่ติวรุ่นน้อง 
    2)  ใช้สื่อ E-learning 
    3)  การเรียนการสอนโดยใช้ Smart Classroom 
    4)  มอบหมายอาจารย์ที่ปรกึษาดูแลนักศึกษา ให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา 
 2.5 จัดตั้งกองทุนต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนและอุดหนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้ เช่น 
     1)  กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กรณีจ าเป็นเร่งด่วนในระหว่างปีงบประมาณ 
อุดหนุนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากรายการที่ก าหนดไว้ในงบประมาณประจ าปี (กบ. 5.1-04-12)         
การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

     2)  กองทุนพัฒนานักศึกษา เพ่ือสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ช่วยเหลือนักศึกษากรณีได้รับความเดือดร้อนหรือมีเหตุฉุกเฉิน (กบ.5.1-04-13)  
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      3)  กองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อ ฝึกอบรมและ 
ดูงาน  สนับสนุนเป็นเงินรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (กบ.5.1-04-14) เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.6 จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
      1)  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559     

ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (กบ.5.1-04-15) 
      2)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ระว่างวันที่  

16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรงแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี  
(กบ.5.1-04-16) 

      3)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25  มกราคม 2560  ณ เทวัญ ดารา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กบ.5.1-04-17) 

       4)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสานสนับสนุน 
ประจ าปี 2560  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
(กบ.5.1-04-18)  

      5)  โครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกรมหลวง  ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-04-19) 

      6)  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ 
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
คลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง (กบ.5.1-04-20) 

         3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
    มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวัง  

และความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังนี้ 
          3.1  มหาวิทยาลัย จดัให้มีการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ  
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานเพ่ือการท างานอย่างมีระบบ อาทิ เชน่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดให้มี 
จุดศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษา หรือท่ีเรียกว่า one stop service ซึ่งเป็นจุดที่นักศึกษา 
ทุกคนของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการ  
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญภายในเวลาที่ก าหนด  
อีกทั้งได้รับการบริการที่ดี และตอบสนองความต้องการของตนเองได้  (กบ.5.1-04-21) 
         3.2  มหาวิทยาลัย จัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในเรื่องสิทธิต่างๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี  
การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กบ.5.1-04-22 – กบ.5.1-04-25) 
         3.3  การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 

    จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์ 
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 
               1)  จัดให้มีกลอ่งแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1       
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หน้ากองสื่อสารองค์กร (กบ.5.1-04-26) 
               2)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd (กบ.5.1-04-27) 
               3)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางโทรศัพท์สายตรงกองบริหารงานบุคคล   
งานวินัยและนิติการ เบอร์ 02-281-1479 และหนังสือระบบสารบรรณ  (กบ.5.1-04-28)  
               4)  มีช่องทางประเมินการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://eassess.rmutp.ac.th/ (กบ.5.1-04-29)  
               5)  มีช่องทางการยื่นค าร้องเพ่ือขอตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3 (กบ.5.1-04-30) 
               6)  มีช่องทางประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) หรือระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร http://finance.offpre. rmutp.ac.th/ 
quiz/erp/ (กบ.5.1-04-31) 
               7)  มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/ (กบ.5.1-04-32)  
         3.4 จัดกิจกรรม โครงการรับฟังความคิดเห็น พบปะบุคลากร และกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน และเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น 
                 1)  โครงการเสวนาให้ความรู้เชิงธรุกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
(กบ.5.1-04-33) 
               2)  โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการด าเนินธุรกิจผ่าน Social Media ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองชั้น 2 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-04-34) 

  

       4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
4.1  สภามหาวิทยาลัยมีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี  

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พ.ศ. 2553 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 และ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ประจ าปี (กบ.5.1-04-35) 

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

ทางการเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยง 
และเสนอแนะมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการฝ่ายข้างมากประกอบด้วย
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความเป็นกลาง ตามค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (กบ.5.1-04-36) 

5.2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแทนแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวางหลักการ และ

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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รวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2559-2560 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 221/2560  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
และฉบับแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 (กบ.5.1-04-37) 

5.3  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะท างาน
ปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ขึ้น คณะท างานกว่ากึ่งหนึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกรว่มเป็นคณะท างาน เพ่ือความเป็นกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน (กบ.5.1-04-38)      

5.4  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี  2559 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจ าปี 2559 (1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 
2560)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2553  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 3/2560  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (กบ.5.1-04-39) 

5.5  จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เช่น โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน 
องค์กร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-04-40) 
      6.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
          6.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีเพ่ือท าหน้าที่
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีประกอบด้วยตัวแทนทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยตัวแทนจากภายในให้คัดเลือกมาจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้บริหาร
เลือกกันเอง จ านวน 5 คน ทั้งนี้ ให้เลือกจากผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งหรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน  
รองผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 7/2560  
ลงวันที่  22  มีนาคม 2560  (กบ.5.1-04-41) 

6.2  ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งครบวาระ 
การด ารงต าแหน่งในเดือนสิงหาคม  2559  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือ 
ให้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนดให้คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 
ในมหาวิทยาลัย สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-42)  

6.3  ในการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์/  รองคณบดีฝ่ายบริหารทุกคณะ  หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
และตัวแทนจากหน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ หน่วยงานละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560  เพ่ือให้การก าหนดระดับต าแหน่ง 
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และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นมีความ
สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (กบ.5.1-04-43) 

6.4  ในการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก/กอง/ศูนย์/  คณบดีทุกคณะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารทุกคณะ  หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก หวัหน้ากลุ่ม/งาน  และตัวแทนต าแหน่งในหนว่ยงานรองที่รับผดิชองภาระงานเดียวกันกับหนว่ยงานหลัก  
เพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 
ระยะที่ 2 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่างาน การก าหนดระดับต าแหน่ง และ
เทคนิคระดับต าแหน่ง น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-44) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการแก่

ผู้รับบริการ สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ได้มีการมอบอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างให้แก่
อธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

7.1 สภามหาวิทยาลัย มีการมอบอ านาจให้อธิการบดี เป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดี หรือผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในกรณีที่ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ว่างลง หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีผู้รักษาราชการแทน แล้วรายงาน 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559     
วาระท่ี 4.1 (กบ.5.1-04-45) 

7.2 มหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจในการบริหารงานราชการด้านต่างๆ ให้แก่รองอธิการบดี  
ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว 
คล่องตัว และกระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังผู้บังคับบัญชาระดับรอง ดังนี้ 

     7.2.1 การมอบอ านาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน ปรากฏตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย ดังนี้  (กบ.5.1-04-46) 

            1)  ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2029/2559 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 

            2)  ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2132/2559 เรื่อง แก้ไขค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี  ลงวันที่  13  ตุลาคม  2559 

            3) ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 427/2560 เรื่อง แก้ไขค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี  ลงวันที่  21  มีนาคม  2560  

 7.2.2 การมอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้อ านวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน 
ปรากฏตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ดังนี้ (กบ.5.1-04-47) 

  1) ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1970/2559 เรื่อง การมอบอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2559 

  2)  ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 581/2560 เรื่อง มอบอ านาจใหป้ฏบิัติราชการแทนเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2560 

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

มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้แก่  
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8.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (กบ.5.1-04-48) 

8.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559           
(กบ.5.1-04-49) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
9.1 การไม่ระบุหรือก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับการกีดกันในเรื่องเพศ ความพิการทางร่างกาย การได้รับ

เกียรตินิยม ส าหรับเป็นเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
(กบ.5.1-04-50) 

9.2 ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน และต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
คณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีสิทธิ์สมัครเพ่ือรับการประเมินคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง 
(กบ.5.1-04-51) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
10.1 ในการพิจารณาปรับแก้ร่างข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการเสนอให้สภาคณาจารย์

และข้าราชการ ร่วมพิจารณาวิพากษ์และปรับปรุงร่างข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยถือมติ
เสียงข้างมากของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (กบ.5.1-04-52)  
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลกัฐาน รายการ 

 กบ. 5.1-04-01 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่  15/2557  
 กบ. 5.1-04-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กบ. 5.1-04-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กบ. 5.1-04-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560) 
 กบ. 5.1-04-05 รายงานผลการจัดอันดับของ TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Google  

Scholar Citations รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560) 
กบ. 5.1-04-06 การจัดอันดับ Ranking web of Universities ของ Webomeyrics ในรอบเดือนมกราคม 

ค.ศ. 2017 รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม  2559 – 31 มีนาคม  2560) 
กบ. 5.1-04-07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ภาคผนวก ค) 
กบ. 5.1-04-08 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา  

2557- 2561 
กบ. 5.1-04-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559  ครั้งที่ 2/2559  ครั้งที่ 3/2559  และครั้งที่ 4/2559 และ
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รหัสหลกัฐาน รายการ 

ปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 
กบ. 5.1-04-10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    
กบ. 5.1-04-11 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่  

19 มีนาคม 2552 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และHRM  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-04-12 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย        
พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-04-13 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-04-14 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร  
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กบ. 5.1-04-15 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 19 กันยายน  
2559  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุน 

กบ. 5.1-04-16 หนังสืองกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.15/พิเศษ  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  
และบริหารทรัพย์สิน 

กบ. 5.1-04-17 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  
ลงวันที ่19 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนและอนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 

กบ. 5.1-04-18 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองบริหารงานบุคคล ที่ศธ 0581.17/-  
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทาง 
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 ระยะที่ 2 

กบ. 5.1-04-19 หนังสือกองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  ศธ  0581.15/228   
เรื่อง  ขออนุมัติโครงการอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1-04-20 หนังสือกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.1/-  
ลงวันที่ 17 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา 
ที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 

กบ. 5.1-04-21 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
กบ. 5.1-04-22 Flow chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ประจ าปี 
กบ. 5.1-04-23 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 5.1-04-24 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 5.1-04-25 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 5.1-04-26 ภาพกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ 
กบ. 5.1-04-27 
 

หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ของมหาวิทยาลัย 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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กบ. 5.1-04-28 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/2300 ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย  

กบ. 5.1-04-29 หน้าเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  

กบ. 5.1-04-30 หน้าเว็บไซต์แบบค าร้องขอตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3 

กบ. 5.1-04-31 หน้าเว็บไซต์แบบสอบถามความพึงพอใจในระบบ ERP 
http://finance.offpre.rmutp.ac.th/quiz/erp/ 

กบ. 5.1-04-32 หน้าเว็บไซต์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/  

กบ. 5.1-04-33 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.28/164  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและ 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กบ. 5.1-04-34 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่ ศธ 0581.28/001 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมแผนธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-04-35 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2553  และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 

กบ. 5.1-04-36 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

กบ. 5.1-04-37 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 221/2560  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
งบประมาณ 2560  และฉบับแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม ลงวันที่ 20  มีนาคม  2560  

กบ. 5.1-04-38 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 21/2559  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ 
สถาบัน/ส านัก  ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 

กบ. 5.1-04-39 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2560  และค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่  3/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2560 

กบ. 5.1-04-40 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2559  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 

กบ. 5.1-04-41 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 7/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=3
http://finance.offpre.rmutp.ac.th/quiz/erp/
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ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560 
กบ. 5.1-04-42 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง ที่ ศธ 0581.14/2674  

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  
ที่ไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-04-43 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-   
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน และอนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 

กบ. 5.1-04-44 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-   
ลงวันที่  20  มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทาง 
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี  2560  ระยะที่  2 

กบ. 5.1-04-45 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2559   
เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559 

กบ. 5.1-04-46 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้รองอธิการบดี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดี/ปฏิบัติราชการแทน 

กบ. 5.1-04-47 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ 
สถาบัน/ส านัก/กอง ปฏิบัติราชการแทน 

กบ. 5.1-04-48 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 

กบ. 5.1-04-49 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

กบ. 5.1-04-50 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครเข้า 
คัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  3/2560  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2560 

กบ. 5.1-04-51 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมิน 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ลงวันที่  
29  ตุลาคม  2558 

กบ. 5.1-04-52 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2559 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ปานทิพย์  ผดงุศิลป ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภา
มหาวิทยาลยั 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต์   มหัธนนัท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 

 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
  

(1) การก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งศูนย์                      
การจัดการความรู้ (Knowledge Management Center:KM) เพ่ือเป็นการก ากับการด าเนินการจัดการความรู้
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยมี 

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล                    
พระนคร (ศจร.5.1-05-01)  

- โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ของคณะ (ศจร.5.1-05-02)  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1-05-03)   
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

ราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1-05-04)  
    คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย

ประธานและเลขานุการจากคณะกรรมการฯของทุกคณะ/หน่วยงาน ท าหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ (ศจร.5.1-05-05) องค์ความรู้ที่จ าเป็น                   
ในการปฏิบัติราชการ (ศจร.5.1-05-06) และแผนการจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-07) ก าหนดแผนการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-08) ถ่ายทอดสู่คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารแจ้งคณะ/
หน่วยงาน (ศจร.5.1-05-09) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์KM RMUTP (ศจร.5.1-05-10) 

-  จัดท าท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP  ไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์        
การจัดการความรู้ เพ่ือไว้ใช้ประสานงานและก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-11)  

(2) การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ด าเนินการดังนี้ 
- การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์

และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน การเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบ (ศจร.5.1-05-12)  

-  การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้จากการประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้ทุกคณะ/
หน่วยงานส่งผลการด าเนินงานมายังศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-13)  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีการเพ่ิมช่องทางการติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ให้ทุกคณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS) (ศจร.5.1-05-14) เพ่ือให้ศูนย์การจัดการ
ความรู้ด าเนินการสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1-05-15) รายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย  (ศจร.5.1-05-
16)  

 (3) การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้   
- จัดท าคู่มือขั้นตอนการท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-17) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
              - การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Happy Brain ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร (ศจร.5.1-05-18)  
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- การสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอกในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น าอาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
การจัดการความรู้ฯในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมกิจกรรมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ  CoP                        
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างแรงจูงใจการยกย่องชมเชยด้านการจัดการความรู้ (ศจร.5.1-05-19)  
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
(ศจร.5.1-05-20) 
            - การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีแก่นักศึกษา (ศจร.5.1-05-21)  
            - การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการความรูเ้พ่ือน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน (ศจร.5.1-05-22)  
            - การสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการความรู้ การประกวดหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น (ศจร.5.1-05-23)  

- สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการความรู้  รวมทั้งเป็นการสนองตอบนโยบายในการเป็น Digital University
ของมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นทะเบียนความรู้/ คลังความรู้ ไว้บนเว็บไซต์ 
KM เพ่ือเผยแพร่และให้สะดวกต่อการค้นหา (ศจร.5.1-05-24) การเพ่ิมช่องทางการจัดการความรู้ ในลักษณะ
คลิปสั้นความรู้ RMUTP KM Youtube Channel (ศจร.5.1-05-25)  การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล 
การน าเสนอผลงานบทความความรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (ศจร.5.1-05-26)  การให้บริการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน RMUTP CoP Web Blog (ศจร.5.1-05-27)  RMUTP Facebook (ศจร.
5.1-05-28)  RMUTP YouTube Channel (ศจร.5.1-05-29)         

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การจัดการความรู้ บนเว็บไซต์ผ่านระบบ
ออนไลน์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ศจร.5.1-05-30)   
 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1-05-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/x7Qvpq 
ศจร.5.1-05-02 โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ ของส านักงานคณบดี  

เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/Yz3ykg 
ศจร.5.1-05-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ท่ี 1298/2558 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/uw7Jaq 
และ ท่ี 2340/2559  เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/eJzYGn 

ศจร.5.1-05-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
เครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ท่ี 1299/2558 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/uw7Jaq และ ท่ี 2339/2559   
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/eJzYGn  

https://goo.gl/x7Qvpq
https://goo.gl/Yz3ykg
https://goo.gl/uw7Jaq
https://goo.gl/eJzYGn
https://goo.gl/uw7Jaq
https://goo.gl/eJzYGn
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1-05-05 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์และ

มาตรการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2560 เขา้ถงึได้จาก https://goo.gl/kTHXG6 

ศจร.5.1-05-06 องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/kFnQZ3 

ศจร.5.1-05-07 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ 2560  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/kTHXG6 

ศจร.5.1-05-08 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/2hXqFr 

ศจร.5.1-05-09 บันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/048 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 เรื่องส่งรายงานการ
ประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค าสั่ง เป้าหมาย
และแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เข้าถึงได้จาก  
https://goo.gl/n6eJBv และบันทึกข้อความท่ี ศธ 0581.25/340 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
2559 เรื่อง สรุปรายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ค าสั่ง เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้
หน่วยงานทุกแห่ง ในสังกัดมทร.พระนคร  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/ybEQEX 

ศจร.5.1-05-10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ และ
แผนการจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/kTHXG6 

ศจร.5.1-05-11 ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP   
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/QScnxR และ https://goo.gl/Vwimcf 

ศจร.5.1-05-12 หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งท่ี 4/2559 ครั้ งท่ี 1/2560 และครั้งท่ี 2/2560  เข้าถึง
ได้จาก https://goo.gl/LUwx4R 

ศจร.5.1-05-13 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/aG5pDt 

ศจร.5.1-05-14 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน ( IQA - CDS) ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ข้อ 5 : การก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ เข้าถึงได้จาก http://iqa.rmutp.ac.th/ 

ศจร.5.1- 05-15 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/F2EF4k 

ศจร.5.1- 05-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 2/2560   
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รหัสหลักฐาน รายการ 
วันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/aL34jD 

ศจร.5.1-05-17 คู่มือขั้นตอนการท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึง
ได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/download/ 

ศจร.5.1-05-18 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้สภาพแวดล้อมการท างานท่ีเสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/ 

ศจร.5.1-05-19 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่องโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน 
การพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 10 “ชุมชนนักปฏบิัติสู่การจัดการความรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21” งบประมาณประจ าปี 2560 ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เขา้ถึงได้จาก https://goo.gl/v6MUW1 

ศจร.5.1-05-20 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ 
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้” (Knowledge Management 
to  Learning Organization : KM to LO)  
ระหว่างวันท่ี 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา 
จังหวัดชลบุรี เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/R8iXu1 

ศจร.5.1-05-21 ภาพกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพชรราชมงคล เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/3cNnfc  
ศจร.5.1-05-22 การถ่ายทอดความรู้แนวปฏิบัติท่ีดี การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์สู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน อ.นฤศร มังกรศิลา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/6gQAVD 

ศจร.5.1-05-23 หน่วยงาน KM ดีเด่น การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1/2560   
วันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2559 วาระการประชุม เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/Go6d9i 
รายงานการประชุม เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/DdRB8P 

ศจร.5.1-05-24 ทะเบียนความรู้/ คลังความรู้  ในเว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/kFnQZ3  

ศจร.5.1-05-25 คลิปสั้นความรู้ RMUTP KM Youtube Channel  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/ZVpoGr  

ศจร.5.1-05-26 ผลงานแนวปฏิบัติท่ีดีของอาจารย์และบุคลากร "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" และ
แนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน" ผ่าน ebook  เข้าถึงได้จาก 
https://goo.gl/oUPCUX   

ศจร.5.1-05-27 ช่องทางการให้บริการเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน RMUTP CoP Web Blog เข้าถึง
ได้จาก http://blog.rmutp.ac.th/cop/ 

ศจร.5.1-05-28 RMUTP Facebook  เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/RMUTPKM/ 
ศจร.5.1-05-29 RMUTP YouTube Channel  เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/ZVpoGr 
ศจร.5.1-05-30 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การจัดการความรู้ บนเว็บไซต์ผ่านระบบ

ออนไลน ์เข้าถึงได้จาก  https://goo.gl/5bUJgS 
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จุดเด่น 
     จัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนนโยบายในการเป็น Digital University 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.ลักขณา  จาตกานนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ 
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5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

1. แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
   1.1 แผนอัตราก าลัง 
         1.1.1  มีแผนอัตราก าลังบุคลากร ระยะ 4 ปี  โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังร่วมกันวิเคราะห์
และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 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 าลังเป็นปีงบประมาณ  2555-2560  และให้ความเห็นชอบแผนความต้องการ
อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2557-2560  (กบ.5.1-06-01-02)  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนความต้องการอัตราก าลังบุคลากรสาย
สนับสนุน และสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2558-2561  และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งแผนดังกล่าวไปยัง  สกอ.  
เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป (กบ.5.1-06-01-03) 

         1.1.2  มีการก ากับติดตาม โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารอัตราก าลังให้บุคลากร  
ทุกประเภทในมหาวิทยาลัย  โดยแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(Flow Chart)  ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ (กบ.5.1-06-01-04)  มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  23 – 25  มกราคม  2560  
ณ  เทวัญดารารีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และระยะที่  2  ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างาน  (กบ.5.1-06-01-05) มีการก าหนด  Job 
Description (JD)  ของบุคลากรสายสนับสนุน (กบ.5.1-06-01-06)  มีการจัดท าภาระงานของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เป็นรายบุคคล   
และรายต าแหน่ง (กบ. 5.1-06-01-07) มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ (กบ.5.1-06-01-08)   
มีการบริหารอัตราก าลังตามแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร และได้มีการ
ทบทวน  ปรับปรุงอัตราก าลังโดยการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง (กบ.5.1-06-01-09)   
การจัดสรรอัตรา (กบ.5.1-06-01-10) การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน  
(กบ.5.1-06-01-11) 
         1.1.3  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลัง โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2559  
(กบ.5.1-06-01-12) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2559 
(กบ. 5.1-06-01-13) 

   1.2 แผนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
         1.2.1 มีแผนและการด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ                           
(กอง/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/สถานีวิทยุฯ) (กบ.5.1-06-01-14 - กบ. 5.1-06-01-18)  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะ
มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้เป็นผู้ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวได้เอง  
(กบ. 5.1-06-01-19 - กบ. 5.1-06-01-20)  มีแผนในการสรรหาคณบดี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
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คณบดีเพ่ือก าหนดระยะเวลาและก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ.5.1-06-01-21) มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก (กบ.5.1-06-01-22) มีแผนในการเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยการให้คณะแจ้งจ านวนผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) 
ระหว่างปี 2558-2562 (กบ.5.1-06-01-23)  
          1.2.2  มีการก ากับติดตามการด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจ 
ให้คณะเป็นผู้ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขท่ี ต าแหน่ง สาขาวิชา/ 
งานที่สังกัด ก่อนที่คณะจะด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง (กบ.5.1-06-01-24 - กบ.5.1-06-01-25)   
การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามหน่วยงานให้ปฏิบัติตามประกาศและ
ระยะเวลาที่ก าหนด  (กบ.5.1-06-01-26)   มีการก ากับติดตามการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจัดท า
รายงานความก้าวหน้าแบบสรุปและขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ทุก 6 เดือน (กบ.5.1-06-01-27)  
   1.2.3  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ และการนับประสบการณ์ด้านการบริหารให้เป็นคุณสมบัติ 
ในการแตง่ตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
(กบ.5.1-06-01-28- กบ.5.1-06-01-29) มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท า
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพ่ือก าหนดระยะเวลา 
ในการด าเนินการและให้เป็นไปตามประกาศที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดก าหนด (กบ.5.1-06-01-30 – 
กบ.5.1-06-01-35) มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการจัดท าเงื่อนไขการให้พ้น  
จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กบ.5.1-06-01-36) และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (กบ.5.1-06-01-37) 

1.3  แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
          1.3.1  มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกลางก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการออกข้อบังคับ  
และประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน (กบ.5.1-06-01-38 - กบ.5.1-06-01-47) การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (กบ.5.1-06-01-48 - กบ.5.1-06-01-50)  โดยมหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี และประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง และมีการเผยแพร่ข้อบังคับ ประกาศ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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 าเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีการน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนและออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน (กบ.5.1-06-01-51) 
                  2)  มีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานส ารวจและเสนอผู้มีคุณสมบัติในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560  (กบ.5.1-06-01-52)  และส่งผลการส ารวจและการเสนอขอดังกล่าว 
มายังกองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บัญชีคุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี 2560 
          1.3.3  มีการก ากับให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
                  1)  การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน ตามหนังสือเวียนแจ้ง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  
ให้หน่วยงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน (กบ.5.1-06-01-53) หน่วยงานด าเนินการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานมายังกองบริหารงานบุคคลภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กบ.5.1-06-01-54) 
                  2)  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560   
ตามหนังสือเวียนแจ้ง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 (กบ. 5.1-06-01-55)  หน่วยงานรายงานการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจ าปี  2559  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  (กบ.5.1-06-01-56) 
          1.3.4  สรุปผลการด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และออกค าสั่งหรือประกาศในงาน 
ที่เก่ียวข้องโดยกองบริหารงานบุคคล 
                  1)  สรุปผลและน าเสนอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยน าเข้า 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  (กบ.5.1-06-01-57)  และรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 (กบ.5.1-06-01-58)  
เพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน  ค่าตอบแทน  และออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน  (กบ.5.1-06-01-59) 
                  2)  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงจ านวนชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยน าเข้าคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2560 (กบ.5.1-06-01-60) เพ่ือสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กบ.5.1-06-01-61) 
          1.3.5  มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยการด าเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียนผลการประเมินการปฏิบัติราชการมากขึ้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกิดปัญหา จากปัญหาที่เกิดข้ึน
ประเด็นส าคัญ คือ แบบประเมนิผลการปฏิบัตริาชการซึ่งอาจจะไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการปรบัปรุง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 
แบบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ()
(สายวิชาการ) โดยมีการประชุมปรับปรุงแบบประเมินฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และคณะกรรมการ 
ปรับปรุงแบบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน 
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) โดยมีการประชุมปรับปรุงแบบประเมินฯ เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2560 และ 
มีการน าผลจากการประชุมดังกล่าวน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2560 (กบ.5.1-06-01-62) พร้อมประกาศ ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ส าหรับรอบการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ต่อไป 
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1.4  แผนสวัสดิการ 
         1.4.1 มีคณะกรรมการด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงาน และมีการด าเนินงานตามแผน   
       1)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตามค าสั่งที่ 
45/2559  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (กบ.5.1-06-01-63) โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการจัด
สวัสดิการ อ านวยการ  จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย และก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-06-06-64)  ที่ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
ในสังกัด  ได้แก ่ การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงานให้แกบุ่คลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี และมีการด าเนินการตามแผน 
       2)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2559                
ตามค าสั่งที่ 576/2559  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2559  (กบ.5.1-06-01-65)  โดยคณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ จ านวนรางวัล 
ที่จะมอบให้ผู้ได้รับการคัดเลือก พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
ประเภทต่างๆ รวมถึงการพิจารณาแผนการด าเนินการคัดเลือก (กบ.5.1-06-01-66)  และมีการด าเนินการ 
ตามแผนที่ก าหนด 
         1.4.2 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ 
   1)  โดยกองบริหารงานบุคคลจัดท ารายงานสรุปการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2559 – 11 พฤษภาคม 2560 เสนอคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (กบ.5.1-06-01-67)  
   2)  โดยกองบริหารงานบุคคลแจ้งเวียนประกาศการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์                      
ให้ทุกหน่วยงานคัดเลือก (กบ.5.1-06-01-68) และส่งผลการคัดเลือกฯ ให้กองบริหารงานบุคคลเพื่อส่งให้
คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์พิจารณา 
       3)  มีการจัดโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร ตามนโยบายของรัฐบาล คือ แอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
(กบ.5.1-06-01-69) 
       4)  มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
         โดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย ลงในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/welfare และ 
แจ้งทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนกรอกแบบสอบถามดังกล่าว  ซึ่งมีบุคลากรตอบ
แบบสอบถาม จ านวน  494  คน คิดเป็นร้อยละ 39 จากบุคลากรทั้งหมดจ านวน 1267 คน ทั้งนี ้กองบริหารงาน
บุคคลได้ประมวลผลแล้วและจัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
(กบ.5.1-06-01-70)  ปรากฏว่าบุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37  คิดเป็นร้อยละ 67.4 
       5)  มีการน าผลการด าเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณา        
              โดยมีการรวบรวมผลการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทโดยน าเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(กบ.5.1-06-01-71) และมหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทแล้ว (กบ.5.1-06-01-72) 
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 2. แผนพัฒนาบุคลากร 
    2.1  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี ตั้งแต่                    
พ.ศ. 2558 – 2562  (กบ.5.1-06-02-01)  และแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พ.ศ. 2559 แผนรายปี  (กบ.5.1-06-02-02)  โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
ในการประชุมครั้งที่ 14/2558  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  (กบ.5.1-06-02-03)     
    2.2  มีการแจ้งให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน (กบ.5.1-06-02-04)                       
รวมทั้งมีการติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกีย่วข้อง (กบ.5.1-06-02-05) 
    2.3  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัด (KPI) และก าหนด
ไว้ในแผนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กบ. 5.1-06-02-06)  และรายงานการประเมินผลการด าเนินงานและผลสัมฤทฺธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2559  เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ 12/2558  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2559  (กบ.5.1-06-02-07)  และแจ้งรายงานประเมินผลการด าเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานทราบเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนา
บุคลากรในปีถัดไป (กบ. 5.1-06-02-08) 
    2.4  มีการแจ้งให้หน่วยงานทบทวนการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2560 แผนรายปี (กบ.5.1-06-02-09)  และรวบรวมวิเคราะห์
จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2560 (กบ.5.1-06-02-10)                   
โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2559  (กบ.5.1-06-02-11)  
และมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนดังกล่าวโดยจะก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน                 
ทุกรอบ 6 เดือน  (กบ.5.1-06-02-12) 

3.  แผนการก ากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
    3.1  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
และประจ าปีงบประมาณ 2560 เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งท าหน้าที่วางแผน  ก าหนด  ก ากับติดตาม 
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร ให้ความเห็นชอบ  (กบ.5.1-06-03-01 - กบ.5.1-06-03-02)   
     3.2  การด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  ประจ าปีงบประมาณ  2559     
และประจ าปีงบประมาณ  2560  
           3.2.1  ก าหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์      
พ.ศ. 2553  เพ่ือสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย    
หรือผู้ท าคุณประโยชน์ทุกปี  และในปีงบประมาณ  2559  ได้จัดงาน  เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2560   
(กบ.5.1-06-03-03 - กบ.5.1-06-03-04)  
           3.2.2  ก าหนดให้น าข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม  
กับการเป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554            
และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ฉบับที่ 3/2555  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (กบ.5.1-06-06-05 
- กบ.5.1-06-06-06) 
           3.2.3  มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดทุกระยะ  
4 เดือน  เพ่ือให้มีการรายงานผลกรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข
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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  โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างช่องทางการติดต่อเพ่ือรับรองข้อมูลและความคิดเห็น 
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  (กบ.5.1-06-03-12)   
          3.2.5  จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ 
บุคลการสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 
                    1)  จัดอบรมโครงการส่งเสริมธรรมภิบาลในองค์กร  ในวันที่  8 พฤศจิกายน 2560  (กบ.5.1-06-03-13) 
                    2)  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 
2560  ระยะที่ 1 ในระหว่างวันที่ 23 - 25  มกราคม  2560  (กบ.5.1-06-03-14) 
                    3)  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 
2560  ระยะที่  2  ในระหว่างวันที่  3 – 5  เมษายน  2560  (กบ.5.1-06-03-15) 
                3.2.6  มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี 
                    1)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  39/2559  เกี่ยวกับการ 
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนอุดมศึกษา กรณีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดการสอนและจัด
การศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง โดยใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพและ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  (กบ.5.1-06-03-16) 
                    2)  หนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับการลงโทษไล่ออกจากราชการ  ตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.117/2558  กรณีการลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการของข้าราชการที่มีพฤติการณ์เรียกและรับเงินจากผู้สมัคร 
สอบเข้ารับราชการเป็นค่าวิ่งเต้นช่วยเหลือในการสอบ การที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นระยะเวลานาน ย่อมรู้ดีว่าการ
เรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพ่ือเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้เข้ารับราชการเป็นเรื่องที่ข้าราชการ ที่ดีไม่ควร
ปฏิบัติ พฤติการณ์จึงถือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ท าให้เสียหายแก่ชื่อเสียงของทางราชการ ซึ่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้
คืนเงินให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้วก็ตาม ก็ไม่อาจลบล้างความผิดที่ตนได้กระท าส าเร็จไปแล้วได้ (กบ.5.1-06-03-17) 
                    3)  หนังสือเวียนแจ้งให้บุคลากรไปให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือการด าเนินการ
ทางวินัยของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยตรงไม่ผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  กล่าวคือ การสืบสวน
ข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนทางวินัย หรือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประเด็นส าคัญ 
คือการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ที่มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ  อันจะท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอยู่บน 
พ้ืนฐานของความยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ การจัดส่งหนังสือถึงพยานโดยตรงเพ่ือเชิญมาให้ถ้อยค า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่ง 
ให้ไดม้าซึ่งพยานบุคคลซึ่งปราศจากเหตุแทรกแทรงขัดขวางใดๆ จากผู้บังคับบัญชา อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการมอบหมาย  
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(กบ.5.1-06-18) 
                   4)  มีหนังสือแจ้งเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารแก่ทางราชการให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาอันสมควรแต่ 
หน่วยงานของรัฐต้องใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีขอเข้าลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 15  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ตามค าพิพากษาท่ี 776/2559 
(กบ.5.1-06-03-19) 
                   5)  หนังสือแจ้งเกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ว่าต้องนับอย่างไร ตามมาตรา  
40  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ตามแนวค าพิพากษาที่ อบ.5/2558   
(กบ.5.1-06-03-20)   
           3.2.7  มีการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)  เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบและพิจารณา 
(กบ.5.1-06-03-21)            

4. แผนการเกษียณอายุราชการและทดแทนอัตราก าลัง 
    4.1  มีแผนข้าราชการและลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ  60  ปีบริบูณ์  ระยะ 5  ปี  
(ปี 2559-2563)  เพ่ือใช้ส าหรับการจัดท าประกาศให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
(เกษียณอายุราชการประจ าปี) โดยการออกจากราชการจะเป็นไปตามเกณฑ์การเกษียณอายุราชการและเวียนแจ้ง
ประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบ  (กบ. 5.1-06-04-01)   
   4.2  มีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการรับทราบเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญ   
การขอรับเงินจากกองทุน  ก.บ.ข. ของข้าราชการ  และกองทุน  กสจ. ของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยผู้เกษียณจะด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กโทรนิกส์ (e- filing)  
พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองบริหารงานบุคคล (กบ. 5.1-06-04-02)  เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วน าเสนอ
มหาวิทยาลัยและบันทึกข้อมูลลงในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension)  และมหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญและ 
สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  โดยมีการมอบโล่ในวันงานเกษียณอายุราชการอีกด้วย  
(กบ. 5.1-06-04-03)     
   4.3  มีการจัดประชุมจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ  
(กบ. 5.1-06-04-04) 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  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
(Flow Chart) ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ   
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-01-05 รายงานผลการด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 และรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  ประจ าป ี 
2560 ระยะที่ 2 

กบ. 5.1-06-01-06 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD) 
กบ. 5.1-06-01-07 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 229 / 2559 เรื่อง มอบหมาย 

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล 

กบ. 5.1-06-01-08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการก าหนดภาระงาน    
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2559  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559   และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2559  
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

  กบ. 5.1-06-01-09  การเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง 
  กบ. 5.1-06-01-10  การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 กบ. 5.1-06-01-11 รายงานผลการด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า 

ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 และรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปี 2560 ระยะที่ 2 

 กบ. 5.1-06-01-12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของ 
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

 กบ. 5.1-06-01-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559 
ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2559 

 กบ. 5.1-60-01-14 แผนการด าเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที ่ 5/2559 (กองสื่อสารองค์กร ส านักประกันคุณภาพ และกองบริหารงานบุคคล) 

กบ. 5.1-60-01-15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

กบ. 5.1-60-01-16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และก าหนด
สถานที่ทดสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 5/2559  
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 

กบ. 5.1-60-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพ่ือเข้ารับการทดสอบ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 5/2559  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-92                                                     ระดับสถาบัน                                            
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-60-01-18 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง่ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 5/2559  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2560 

กบ. 5.1-60-01-19 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 292/2556 
เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 

กบ. 5.1-60-01-20  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่  26  สิงหาคม 2552 

กบ. 5.1-60-01-21 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 

  กบ. 5.1-60-01-22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2553 

กบ. 5.1-60-01-23 แผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1-60-01-24 หนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ ศธ 0581.02/275 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

กบ. 5.1-06-01-25 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/950  ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2560  เรื่อง อนุญาตการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

 กบ. 5.1-06-01-26 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/4142  ลงวันที่ 15 กันยายน 2559   
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าในการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2 และที่ ศธ 0581.17/1012 ลงวันที่ 18 พ.ค. 60 เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 กบ. 5.1-06-01-27 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0518.17/ 1949 - 1451  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 
2559  เรื่อง รายงานความก้าวหน้า 

 กบ. 5.1-06-01-28 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2560  เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 

 กบ. 5.1-06-01-29 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การนับประสบการณ์ด้านการ
บริหารให้เป็นคุณสมบัติในการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 กบ. 5.1-06-01-30 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 เมษายน 
2559 เรื่อง พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก
ประจ าปี พ.ศ. 2557 และให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไป
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ทันสมัย เหมาะสม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-93                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
 กบ. 5.1-06-01-31 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 21/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 

 กบ. 5.1-06-01-32 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1029/2559  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 

กบ. 5.1-06-01-33 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และปรับปรุงแก้แบบประเมินและ
ตัวชี้วัดและแบบประเมินฯ  

กบ. 5.1-06-01-34 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-35 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 
2560 

กบ. 5.1-06-01-36 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่2/2558  ลงวันที่ 25 กันยายน 2558  เรื่อง การให้
พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กบ. 5.1-06-01-37 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557  ลงวันที่  28  
พฤศจิกายน  2557 

กบ. 5.1-06-01-38 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

กบ. 5.1-06-01-39 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

กบ. 5.1-06-01-40 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 

กบ. 5.1-06-01-41 
 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554  ลงวันที่  7  มีนาคม  2556 

กบ. 5.1-06-01-42 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-01-43 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 

กบ. 5.1-06-01-44 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่  
17 มิถุนายน 2554 

กบ. 5.1-06-01-45 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

กบ. 5.1-06-01-46 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 

กบ. 5.1-06-01-47 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 

กบ. 5.1-06-01-48 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484     
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2484 

กบ. 5.1-06-01-49 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536 

กบ. 5.1-06-01-50 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2538 

กบ. 5.1-06-01-51 ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเวียนแจ้งให้
หน่วยงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

กบ. 5.1-06-01-52 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/4703 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2559 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2560 

กบ. 5.1-06-01-53 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/3100 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) และการเลื่อน
เงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) 
 

กบ. 5.1-06-01-54 หนังสือกองพัฒนานักศึกษา ที่ 0581.18/1425 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559  
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ครั้งที่ 2/2559  (1 ตุลาคม 2559) 

กบ. 5.1-06-01-55 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/4703 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2559  เรื่อง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา  

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ประจ าปี  2560 

กบ. 5.1-06-01-56 หนังสือกองวิเทศสัมพันธ์ ที่ 0581.19/584 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง  
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี  2560 

กบ. 5.1-06-01-57 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

กบ. 5.1-06-01-58 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

กบ. 5.1-06-01-59 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2431/2559 เรื่อง เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

กบ. 5.1-06-01-60 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรร์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-61 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/1045  ลงวันที่  8  
มีนาคม 2560  เรื่อง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี 2560 

กบ. 5.1-06-01-62 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-63 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 45/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-06-01-64 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1-06-01-65 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 576/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ประจ าปี 
2559 

กบ. 5.1-06-01-66 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 
2559 ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559         

กบ. 5.1-06-01-67 รายงานสรุปการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 11 พฤษภาคม 
2560 ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               
ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-68 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ 2559   
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

กบ. 5.1-06-01-69 หนังสืองานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559   
เรื่อง  ขออนุมัติโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร  

กบ. 5.1-06-01-70 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
กบ. 5.1-06-01-71 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์  ประจ าปี  

2559 ครั้งที่ 3/2559  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559            
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-01-72 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ และผู้ท าคุณประโยชน์   
กบ. 5.1-06-02-01 แผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2558 - 2562 
กบ. 5.1-06-02-02 แผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2559 
กบ. 5.1-06-02-03 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 14/2558  

วันพุธที่ 23 ธันวาคม   
กบ. 5.1-06-02-04 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/057 ลงวันที่ 16 มกราคม 2559  

เรื่อง แจ้งมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กบ. 5.1-06-02-05 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1449 ลงวันที่ 17 มกราคม 2559  

เรื่อง ขอให้รายงานการน าความรู้ 
กบ. 5.1-06-02-06 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร พ.ศ. 2559 โดยภาพรวม 
กบ. 5.1-06-02-07 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12/2559  

วันพุธที่  21 ธันวาคม 2559 
กบ. 5.1-06-02-08 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/2471 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559   

เรื่อง แจ้งมติรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2559 

กบ. 5.1-06-02-09 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/2131 ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2559   
เรื่อง ขอให้ทบทวน ปรับปรุง ค่าเป้าหมายจ านวนอัตราก าลังของหน่วยงาน ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1-06-02-10 แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1-06-02-11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12/2559  
วันพุธที่  21 ธันวาคม 2559 

กบ. 5.1-06-02-12 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/546  ลงวันที่  14  มีนาคม  2560 
เรื่อง  ขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560  รอบ 6  เดือน 

กบ. 5.1-06-03-01 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 2 กันยายน 2559  
เรื่อง แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ  
2560  

กบ. 5.1-06-03-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
เรื่อง แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 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 หนังสือกองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.20/886  ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติโครงการวันสถานามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปี 2559  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-97                                                     ระดับสถาบัน                                            
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2559  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

กบ. 5.1-06-03-05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

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

กบ. 5.1-06-03-07 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2559 เรื่อง รายการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

กบ. 5.1-06-03-08 หนังสืองานวินัยและนิติการ  กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560  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 งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/2300  ลงวันที่  

25  พฤศจิกายน 2558  เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 5.1-06-03-12 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/2300  ลงวันที่  25 

พฤศจิกายน 2558  เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 5.1-06-03-13 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการธรรมาภิบาลในองค์กร 
กบ. 5.1-06-03-14 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-   

ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน และอนุมัติโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2560 

กบ. 5.1-06-03-15 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-   
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี  2560  ระยะที ่ 2 

กบ. 5.1-06-03-16 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  ที่ ศธ 
0581.17/3609 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่อง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 39/2559 

กบ. 5.1-06-03-17 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  
ที่ ศธ 0581.17/5396  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ 

กบ. 5.1-06-03-18 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 
0581.17/5687  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บุคลากร 
ไปให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ 

กบ. 5.1-06-03-19 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  ที่ ศธ 
0581.17/201  ลงวันที่ 17 มกราคม  2560  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-03-20 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล                         

ที่ ศธ 0581.17/2019 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การนับระยะเวลาในการแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์ 

กบ. 5.1-06-03-21 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2559  เรื่อง รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 

กบ. 5.1-06-04-01 บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการ แผน 5 ปี (ปี 2559-2563) 
กบ. 5.1-06-04-02 หนังสือกองบริหารงานบุคคลที่ ศธ 0581.17/949  ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2560   

เรื่อง การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing)  

กบ. 5.1-06-04-03 ภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี  พ.ศ. 2559 
กบ. 5.1-06-04-04 รายงานการประชุมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560 ครั้งที่  2/2559 และหนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/4552-
4568  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.เฟ่ืองฟ้า    เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ผศ.ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ 

 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.7. การประกันคุณภาพ 
 

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

  

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (สปภ.5.1-7-01) โดยมีส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน 
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย  1) การควบคุมคุณภาพ  2) การตรวจสอบคุณภาพ และ 3) การ
ประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายคุณภาพ " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้
ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบและให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (สปภ.5.1-7-02)  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบ        
จากผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559      
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบด ี(สปภ.5.1-7-03) ซึ่งมีการด าเนินงานดังนี้  

- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย             
(สปภ. 5.1-7-04) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี)     
มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล 
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

- มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 
(สปภ. 5.1.7-05) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ใน
ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

- ก าหนดแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (สปภ. 5.1.7-06)  

- มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการบันทึกแจ้งเวียนถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ  (สปภ. 
5.1.7-07) และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 (สปภ. 5.1.7-08) โดย
มีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ในระดับสถาบันและรอง
คณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานและการ
เก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2559  

นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพ    
แก่บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย เช่น (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 2 โครงการ)  ดังนี้ 

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%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/2015/03/%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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1) โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตาม

เกณฑ์สกอ./สมศ. โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ประจ าคณะ และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรกียรติวงศ์ 
ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ (สปภ. 5.1.7-09) 

2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพระดับคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม  เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
(สปภ. 5.1.7-10) 

 
2) การตรวจสอบคุณ ภาพ  การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณ ภาพ                  

มีการด าเนินการดังนี้   
- การก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงาน

ปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพระดับ
คณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย  ซึ่งมีรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา (สปภ. 5.1.7-11) 

 

- มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ. 5.1.7-12) มีระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA-CDS) (สปภ. 5.1.7-13)  

 

- มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร          
ผู้ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งมีการน าเสนอผลการทวนสอบรายงาน SAR ในที่ประชุมคณบดี 
ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2560  วันที่ 23 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 4.3) เพ่ือพิจารณา (สปภ. 5.1.7-
14) 

 
3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเช่นรายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ  

- ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับคณะ     
เพ่ือพิจารณา ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2560 (สปภ. 5.1.7-15) 
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ส านักประกันคุณภาพ เป็นผู้ประสานงานก ากับ ดูแลการบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ 

CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพทุก
ระดับในภาพรวมเสนอต่อในที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8 /2560 วันที่ 23 สิงหาคม 
2560 (วาระที่ 4.3) เพ่ือพิจารณา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วาระ
ที่ 4.7 (สปภ. 5.1.7-16)  เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 5.1.7-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
สปภ. 5.1.7-02 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
สปภ. 5.1.7-03 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 

2559  
วาระท่ี 4.2 พิจารณาการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 
วาระที่ 5.1.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

สปภ. 5.1.7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สปภ. 5.1.7-05 นโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 
สปภ. 5.1.7-06 แผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
สปภ. 5.1.7-07 - บันทึกท่ี ศธ 0581.23/0301 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 
- บันทึกท่ี ศธ 0581.23/0305 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

สปภ. 5.1.7-08 รายงานการประชุม คณะกรรมการการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี
การศึกษา  2559 

สปภ. 5.1.7-09 โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตาม
เกณฑ์สกอ./สมศ.  

สปภ. 5.1.7-10 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

สปภ. 5.1.7-11 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 
2559 วาระท่ี 4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) 
ปีการศึกษา 2559 

สปภ. 5.1.7-12 บันทึกท่ี ศธ 0581.23/186 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

สปภ. 5.1.7-13 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) http://iqa.rmutp.ac.th/ 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ.             3-102                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

     :  SAR  ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 5.1.7-14 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 

2560 วาระที่ 4.3 
สปภ. 5.1.7-15 บันทึกท่ี ศธ 0581.23/190 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการประกัน

คุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 
สปภ. 5.1.7-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วาระที่ 4.7 

 
จุดเด่น 
     1.มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ  
     2.ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและได้รับความร่วมมือดีจากบุคลากรทุกระดับ  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.พัทรียา   เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านัก

ประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
            จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)  

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.22 ระดับดี 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.13 ระดับดี 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   4.05 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.91 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.38 ระดับดี 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.22 ระดับดี 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.77 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.87 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.34 ระดับดี 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 36.89/9 = 4.10 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 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.51 คะแนน 4.10 คะแนน 4.10 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.2 - 01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 
สปภ.5.2 - 02 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 

2557-2559 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ คณบดีทุกคณะ คณบดีทุกคณะ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

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 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม 
        องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ           
ซึ่งประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส านักประกันคุณภาพ ท าหน้าที่
ก าหนดแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับแต่ละองค์ประกอบของการประกันคุณภาพหลักสูตร (สวท.5.3-1-01)  
โดยมีระบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

 - เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย            
(สวท. 5.3-1-02) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี)    
มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล 
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559         
(สวท. 5.3.-1-03) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ใน
ระดบัสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

- ก าหนดแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (สวท.5.3.-1-04)  
- มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ โดยมีประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 (สวท.5.3.-1-05) โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ในระดับสถาบันและรองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานและการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของ     
ปีการศึกษา 2559  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้  

- การก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงาน

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
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ปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพระดับ
คณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย  ซึ่งได้รายงานการติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา ในการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 (สวท.5.3.-1-06) 

- มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สวท.5.3.-1-07) มีระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA-CDS) (สวท.5.3-1-08)  

- มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร          
ผู้ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งมีการน าเสนอผลการทวนสอบรายงาน SAR ในที่ประชุมคณบดี 
ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งท่ี 8/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณา (สวท.5.3-1-09) 
 
 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (สวท.5.3-1-10) 
 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 55 
หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
(องค์ประกอบที่ 1) ทุกหลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุกหลักสูตรอยู่ที่ 3.12 คะแนน อยู่ในระดับด ี
 มหาวิทยาลัย มีกลไกในการด าเนินการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

- มีระบบ กลไก ขั้นตอน การจัดท าหลักสูตร/การปิดหลักสูตร (สวท.5.3-1-11) 
- มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สวท.5.3-1-12) 

 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
- มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะ  

การมีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบ online (สวท.5.3-1-13) 
 
 
 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

- มีระบบ กลไก ขั้นตอนการรับนักศึกษา (สวท.5.3-1-14) 
- มีคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สวท.5.3-1-15) 

 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
- มีระบบกลไก กระบวนการจัดการเรียนการสอน (สวท.5.3-1-16) 

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
- มีระบบกลไก การจัดท ารายงาน มคอ. (สวท.5.3-1-17) 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สวท.5.3-1-18) 

 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ (สวท.5.3-1-19) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จ านวนทั้งสิ้น 9 คณะ ค่าเฉลี่ยของทุกคณะ 
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         อยู่ท่ี 4.10  อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นรายคณะ ได้ดังนี้   
คณะ ผลการประเมิน (คะแนน) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.22 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.13 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4.05 
บริหารธุรกิจ 3.91 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.38 
วิศวกรรมศาสตร์ 4.25 
ศิลปศาสตร์ 3.77 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.87 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.34 

รวม 4.10 
     
 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
  

          มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย (สวท.5.3-2-01) โดยคณะกรรมการได้ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ ระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องร่ วมกันด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 มีความสอดคล้อง
กับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ/
ผู้ก ากับเป็นรายตัวบ่งชี้  ซึ่งได้รายงานการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ในการประชุม
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 (สวท.5.3-1-06) และน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอที่ประชุมคณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 
ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรรับผิดชอบก ากับ 
ติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 

2. หัวหน้างานหลักสูตรของคณะ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรในภาพรวมของคณะ 
3. รองคณบดี (ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายหลักสูตร/ฝ่ายที่เก่ียวข้อง) 
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
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คณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน ามาปรับแก้ให้มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

  
        โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับผิดชอบ
และก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายงาน มคอ.3 – 7 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร เพ่ือน าผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป และพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
  

                  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ซึ่ งได้จัดสรรเงิน
งบประมาณให้กับคณะ (สวท.5.3-3-01)  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรตาม 6 
องค์ประกอบ คือ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะตาม 5 องค์ประกอบ คือ การ
ผลิตบัณฑิต   การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 
        มหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน ในการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 23 
สิงหาคม 2560 (สวท.5.3-4-01)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560          
 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
         มหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินดังกล่าว พบว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงเนื่องจากมีปัญหาความร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล และ
จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน การด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรจึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งผลให้
คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะจึงได้มีการประชุมเพ่ือหารือและหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้ง
ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
และรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ส าหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปี
การศึกษา 2558 เนื่องจากคุณภาพของอาจารย์ที่ท าผลงานวิจัยมีคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คะแนน
ประเมินระดับคณะลดลง  มหาวิทยาลัยได้มีมาตราการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น (สวท.5.3-5-01) และการประชุมสัมมนา เรื่อง การผลักดันแผน
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี  (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2574) โดยหน่วยงานได้พิจารณาทบทวน
ยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
         ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน  
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาผลการประเมินดังกล่าว พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 
คือ คุณภาพอาจารย์ จึงเสนอแนะ/แนวทางการด าเนินงาน โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย จัดท าการเวียนแจ้งให้ทุกคณะจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล และมอบหมายรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพท าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนามีความคุ้มค่ามาก
น้อยเพียงใด ในการนี้ ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้รับการเสนอแนะให้
จัดท าแผน/แนวทางแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาท่ีตกค้างไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน  
มีการประเมินผล และรายงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา อีกท้ัง ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ของนักศึกษาที่
ตกค้างอยู่ ณ ปัจจุบัน จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 
 
 6. มีผลการประเมินคุฯภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
            ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอน จ านวน
ทั้งสิ้น 55 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
(องค์ประกอบที่ 1) ทุกหลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนของทุกหลักสูตรอยู่ที่ 3.12 คะแนน อยู่ในระดับด ี 
(สวท.5.3-6-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 6 ข้อ 5 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.5.3-1-01  กลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
สวท.5.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร  
สวท.5.3-1-03 ตัวบ่งช้ี (KPI)ของ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2559 
สวท.5.3-1-04 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  
สวท.5.3-1-05 รายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559  
สวท.5.3-1-06 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 6/2560 
สวท.5.3-1-07 หนังสือติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559  
สวท.5.3-1-08 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.5.3-1-09 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2560  
สวท.5.3-1-10 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
สวท.5.3-1-11 ระบบ กลไก ขั้นตอน การจัดท าหลักสูตร/การปิดหลักสูตร 
สวท.5.3-1-12 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
สวท.5.3-1-13 แบบสอบถาม “ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต” 
สวท.5.3-1-14 ระบบ กลไก ขั้นตอนการรับนักศึกษา 
สวท.5.3-1-15 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
สวท.5.3-1-16 ระบบ กลไก กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สวท.5.3-1-17 ระบบ กลไก การจัดท ารายงาน มคอ. 
สวท.5.3-1-18 ระบบ กลไก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สวท.5.3-1-19 องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับคณะ 
สวท.5.3-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร 
สวท.5.3-3-01 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 25559 
สวท.5.3-4-01 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2560  
สวท.5.3-5-01 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 

สวท.5.3-6-01 รายงานสรุปการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของทุกคณะ 
 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร

และการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพฯ และเกณฑ์ฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของสังคม 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.เฟ่ืองฟ้า    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจั 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร 
 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี ้สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2559 
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ตาราง (ส.1)  แสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์ สกอ. ระดับสถาบัน   
ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 พ.ค. 60) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2558 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2559 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต  
  

   1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม (สกอ.1.1)  (ผลลัพธ์) 

2.92 3.20 คะแนน  171.49/55 = 3.12 3.12 √ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอก  (สกอ.1.2)  (ปัจจัย
น าเข้า) 

2.23 ร้อยละ 20 
116x100 

ร้อยละ
20.62 

2.58 √ 562.50 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  (สกอ.1.3) (ปัจจัยน าเข้า) 

2.32 ร้อยละ 30 
156x100 ร้อยละ 

27.73 
2.31 × 562.50 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
     (สกอ.1.5) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.6) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 
17.47/5 
=3.49   

18.01/5 
= 3.60 

 องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย  
  

   2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ.2.1) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (สกอ.2.2) (ปัจจัยน าเข้า) 

4.42 3.50 คะแนน 4.67 คะแนน 4.67 √ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
แล นักวิจัย (สกอ.2.3) (ผลลัพธ์) 

3.15 3.15 คะแนน 3.31 คะแนน 3.31 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 
12.57/3 
=4.19   

12.98/3 
= 4.33 

 องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ  
  

   3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม (สกอ.3.1)  
     (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
  6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00 
  

 
5.00 

 องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน)  
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 
  

 
5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2558 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2559 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  
  

   5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม  พันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
(สกอ.5.2) (กระบวนการ) 

5.00 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
7 ข้อ 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) 

(ผลลัพธ์) 
3.99 3.51 คะแนน 36.89/9 = 4.10 4.10 √ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ (สกอ.5.3) 
(กระบวนการ) 

4.00 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
12.99/3 
=4.33 

  
 

14.10/3 
= 4.70  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.08    4.24  
 

ตาราง (ส.2) แสดงผลวิเคราะห์การประเมินตนเอง ( IPO ) ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

องค์ประกอบ 
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  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 2.45 5.00 3.12 3.60 ระดับดี 
2 การวิจัย 4.67 5.00 3.31 4.33 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.10 4.70 ระดับดมีาก 
รวม 3.19 5.00 3.51 4.24 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี 
* หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตร  
                 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 
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ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 55
หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร เท่ากับ 
3.12 คะแนน ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน
อาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 562.50 คน ปฏิบัติงานจริง 521.50 คน ลาศึกษาต่อ 41 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญา
เอกร้อยละ 20.62 และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 27.73 มหาวิทยาลัยมีการบริการนักศึกษา
ด้านวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์อย่างครบถ้วน 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 3.60 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าการบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง ได้แก่ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
ส่วนผลการบริหารหลักสูตรและคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าอยู่ในระดับพอใช้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการมีอยู่น้อย 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.มหาวิทยาลัยต้องวางระบบการพัฒนาอาจารย์ มีการส ารวจและจัดท าแผนบริการ และแผนพฒันาบุคลากร

สายวชิาการเปน็รายบุคคล และต้องมีการก ากับติดตามอยา่งใกล้ชิด 
2.จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่คุณวุฒิปริญญาเอกยังมีอยู่น้อย 

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.33 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี            
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและปัจจัยน าเข้าด้าน
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก  แต่ผลลัพธ์ด้าน
ผลงานวิชาการอยู่ในระดับพอใช้  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลวิชาการและงานสร้างสรรค์
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.จ านวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ยงัคงมีจ านวนน้อยมาก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามการท างานวิจัยให้แล้วเสร็จและมีการผลักดนัส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่เพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก โดยการมีส่วน
ร่วมของคณะและชุมชนต่าง ๆ   

 

จุดเด่น 
มีโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนเดิม เพ่ือเป็นการต่อยอด และพัฒนาความรู้ที่ได้รับไปนั้น

ให้เกิดประโยชน์ และยั่งยืนของชุมชน พร้อมทั้งหาเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ิมเติม 
 

ข้อเสนอแนะในการเสริมจุดเด่น 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการรายได้ให้มากขึ้น  

 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบและด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการผ่าน

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากบุคลากรมาไว้ในคลังปัญญา

ของมหาวิทยาลัย 
 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่  5 เท่ากับ  4.70 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก          
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการได้แก่ การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน 
7 ด้าน กล่าวโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก และกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะอยู่
ในระดับดีมาก  ส่วนการบริหารงานของคณะอยู่ในระดับดี 
 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital  University) 
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ส่วนที่  5 

 
ภาคผนวก 

 
- ผังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดเก็บ/

รายงานข้อมูล 
๑. การผลิตบัณฑิต    
๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม  
(สกอ.๑.๑) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -ส านักส่งเสริมวิชาการฯ -ผอ.สวท. 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก (สกอ.๑.๒) 

-รองฯ ฝ่ายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓) 

-รองฯ ฝ่ายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.
๑.๔) 

- รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี       
(สกอ.๑.๕) 

- รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๒. การวิจัย    
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (สกอ.๒.๑) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(สกอ.๒.๒) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สกอ.๒.๓) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๓. การบริการวิชาการ    
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.๓.๑) -รองฯ ฝ่ายบริการวิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) 

- รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว. 

๕. การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สกอ.๕.๑) 

   

 ๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 
 ๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝ่ายการคลังฯ -กองคลัง -ผอ.กค. 
 ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 
 ๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล -รองฯ ฝ่ายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 
 ๕.๑.๕ การจัดการความรู ้ -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -ศูนย์การจัดการความรู ้ -ผอ.ศูนย์ KM 

 ๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
-รองฯ ฝ่ายบรหิารฯ 

-กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

 ๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน -รองฯ ฝ่ายการคลังฯ -ส านักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ. 
๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ. 
๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร
และคณะ (สกอ.๕.๓) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
(หลักสูตร) 

-ผอ.สวท. 

เพิ่มเตมิ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร) -ส านักวิทยบริการฯ -ผอ.สวส. 
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ขอ้มลูพืนฐาน Common Data Set ปีการศกึษา 2559 1/22

ชุ
ด # ชือขอ้มูลพืนฐาน สถาบนั

คณะครุ
ศาสตร์

อุตสาหกร
รม

คณะ
เทคโนโลยี
สือสารมว

ลชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธุร

กจิ

คณะ
วทิยาศาส

ตรแ์ละ
เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์

คณะ
ศลิป

ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยก

รรม
ศาสตร์
และการ

คณะ
อุตสาหกร
รมสิงทอ

และ
ออกแบบ1 1 จํานวนหลกัสตูรทีเปิดสอนทังหมด 55 5 4 7 9 3 15 4 3 5

1 2 - - ระดบัปรญิญาตรี 47 4 3 6 7 3 12 4 3 5
1 3 - - ระดบั ป.บณัฑติ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 - - ระดบัปรญิญาโท 6 0 1 1 1 0 3 0 0 0
1 5 - - ระดบั ป.บณัฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 - - ระดบัปรญิญาเอก 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 7 - - จํานวนศนูยจั์ดการศกึษานอกสถานทีตังทังหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 8
จํานวนหลกัสตูรทีจัดการเรยีนการสอนนอกสถาน
ทีตัง

2 9 - - ระดบัปรญิญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 - - ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 - - ระดบัปรญิญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 - - ระดบั ป.บณัฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 - - ระดบัปรญิญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมดทกุระดบัการศกึษา 12,281 856 809 1,676 4,495 430 2,102 898 495 520

3 15
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั
ปรญิญาตรี 11,652 653 763 1,572 4,302 430 2,019 898 495 520

3 16
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั ป.
บณัฑติ 203 203

3 17
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั
ปรญิญาโท 398 46 104 165 83

3 18
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั ป.
บณัฑติขันสงู

3 19
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั
ปรญิญาเอก  28 28

4 20
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมด รวมทังทีปฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ 562.5 36.5 32 75 90 70 116.5 87 24.5 31

4 21
- - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีปฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 26 4 1 9 0 0 7 3 0 2

4 22
- - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีปฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 420.5 25.5 24 59 71 47 82.5 69 22.5 20

4 23
- - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีปฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 116 7 7 7 19 23 27 15 2 9

4 24
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ 406.5 27.5 29 48 59 50 83.5 64 21.5 24
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คณะ
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ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยก

รรม
ศาสตร์
และการ

คณะ
อุตสาหกร
รมสิงทอ

และ
ออกแบบ

4 25
- - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไมม่ตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทีมวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 18 3 1 5 0 0 6 2 0 1

4 26
- - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไมม่ตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทีมวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 304.5 21.5 21 39 43 29 62.5 53 19.5 16

4 27
- - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไมม่ตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทีมวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 84 3 7 4 16 21 15 9 2 7

4 28
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 146 8 2 22 31 20 31 22 3 7

4 29
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทีมวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 7 1 0 4 0 0 1 0 0 1

4 30
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทีมวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 109 3 2 16 28 18 19 16 3 4

4 31
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทีมวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 30 4 0 2 3 2 11 6 0 2

4 32
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 9 1 1 4 2 1

4 33
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ทีมวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4 34
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ทีมวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 7 1 1 4 0 0 1 0 0 0

4 35
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ทีมวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

4 36
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 1

4 37
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ที
มวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 38
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ที
มวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 39
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ที
มวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5 40
จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรแยกตามวฒุิ
การศกึษา 278 32 19 35 44 16 72 20 15 25

5 41 - - ระดบัปรญิญาตรี 6 0 0 2 0 0 2 0 0 2
5 42 - - ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 43 - - ระดบัปรญิญาโท 207 24 17 27 31 6 56 17 13 16
5 44 - - ระดบั ป.บณัฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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และ
ออกแบบ5 45 - - ระดบัปรญิญาเอก 65 8 2 6 13 10 14 3 2 7

5 46
จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีมดีํารงตําแหน่ง
ทางวชิาการ 278 32 19 35 44 16 72 20 15 25

5 47
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีไมม่ตีําแหน่ง
ทางวชิาการ 195 22 16 18 28 15 48 15 13 20

5 48
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีมตีําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตรจารย์ 76 10 2 13 16 1 22 5 2 5

5 49
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีมตีําแหน่ง
รองศาสตรจารย์ 6 0 1 3 0 0 2 0 0 0

5 50
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีมตีําแหน่งศา
สตรจารย์ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 51
จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจําหลกัสตูร 227 33 7 7 56 13 88 7 9 7

6 52

- - บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์
ทีตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาติ 140 22 2 1 38 0 72 3 2

6 53

- - บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์
ทีตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุ 35 5 0 0 10 13 6 1 0

6 54 - - ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร 2 0 0 0 0 1 0 1

6 55
- - บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที 2 5 1 1 1 1 0 0 0 1

6 56

- - บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแ 22 4 2 1 2 0 8 3 0 2

6 57

- - บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีปรากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํห 12 0 2 1 5 0 1 0 3

6 58 - - ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิตัร 3 0 0 0 0 0 3
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6 59
- - ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทีไดรั้บการประเมนิ
ผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 0 0 0 0 0 0

6 60
- - ผลงานวจัิยทีหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาติ
วา่จา้งใหด้ําเนนิการ 0 0 0 0 0 0 0

6 61
- - ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีคน้พบใหม่
และไดรั้บการจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0

6 62
- - ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีไดรั้บการ
ประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 4 0 0 3 0 0 1

6 63

- - ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีผา่นการ
พจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทาง
วชิาการแตไ่มไ่ดนํ้ามาขอรับการประเมนิตําแหน่ง
ทางวชิาการ 0 0 0 0 0 0 0

6 64

- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สู่
สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง หรอืผา่นสือ
อเิลคทรอนกิส์ online 0 0 0 0 0 0 0

6 65
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัสถาบนั 0 0 0 0 0 0

6 66
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 3 0 0 0 0 0 3

6 67
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0

6 68
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0

6 69
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบันานาชาต ิ 1 1 0 0 0 0 0

6 70

- - จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร
ปรญิญาเอกทีไดรั้บการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI
และ Scopus ตอ่จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 0 0 0 0 0 0 0

7 71 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีังหมด 2,832 227 177 425 1,181 54 355 209 86 118

7 72
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีตอบแบบสาํรวจ
เรืองการมงีานทําภายใน 1 ปี หลงัสาํเร็จการศกึษา 2,389 195 127 348 1,028 47 309 176 69 90

7 73

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไดง้านทําภายใน
1 ปีหลงัสาํเร็จการศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ีประกอบ
อาชพีอสิระ) 1,870 141 102 249 864 32 209 142 60 71

7 74
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีประกอบอาชพี
อสิระ 165 6 7 51 44 5 16 16 5 15
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7 75
จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีมงีาน
ทํากอ่นเขา้ศกึษา 40 10 3 18 1 6 2

7 76
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีมกีจิการของ
ตนเองทีมรีายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 16 2 6 4 1 2 1

7 77
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีศกึษาตอ่ระดบั
บณัฑติศกึษา 42 4 3 7 10 15 3

7 78 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีอปุสมบท 17 3 2 2 3 1 4 1 1
7 79 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีเกณฑท์หาร 62 7 2 6 25 3 16 1 1 1

7 80

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้าํเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไดง้านทําหรอื
ประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลีย) 16,101.53 17,516.31 15,195.05 14,479.39 15,692.86 18,451.29 19,544.53 15,355.19 16,089.55 16,025.33

7 81

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทีมี
ตอ่ผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามกรอบ
TQF เฉลีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.44 4.48 4.44 4.35 4.38 4.39 4.48 4.39 4.73 4.84

8 82

จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้าํเร็จ
การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไดรั้บการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร่ 80 2 2 45 31

8 83
- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีมกีารตพีมิพใ์น
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง  0 0 0

8 84
- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์น
รายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 63 1 1 39 22

8 85

- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์น
รายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิี
ไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ 3 1 0 2

8 86 - - ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร 0 0 0 0 0

8 87
- - จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที 2 7 0 1 5 1

8 88

- - จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาต ิทีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ
ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางว 7 0 0 1 6
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คณะ
สถาปตัยก

รรม
ศาสตร์
และการ

คณะ
อุตสาหกร
รมสิงทอ
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8 89

- - จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาต ิทีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันา
นานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์า
รพ 0 0 0 0

8 90 - - ผลงานทีไดรั้บการจดสทิธบิตัร 0 0 0 0 0

8 91

- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สู่
สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง หรอืผา่นสือ
อเิลคทรอนกิส์ online 0 0 0 0 0

8 92
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัสถาบนั 0 0 0 0 0

8 93
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 0 0 0 0 0

8 94
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0

8 95
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0

8 96
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบันานาชาต ิ 0 0 0 0 0

8 97
- - จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ทังหมด (ปีการศกึษาทีเป็นวงรอบประเมนิ) 112 6 20 72 14

9 98

จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้าํเร็จ
การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกทีไดรั้บการตพีมิพ์
หรอืเผยแพร่

9 99
- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์น
รายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 0 0

9 100

- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์น
รายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิี
ไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ 0 0

9 101 - - ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร 0 0

9 102
- - จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที 2 0 0
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9 103

- - จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาต ิทีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ
ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางว 0 0

9 104

- - จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบันานาชาต ิทีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันา
นานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์า
รพ 0 0

9 105 - - ผลงานทีไดรั้บการจดสทิธบิตัร 0 0

9 106

- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สู่
สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง หรอืผา่นสือ
อเิลคทรอนกิส์ online 0 0

9 107
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัสถาบนั 0 0

9 108
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 0 0

9 109
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0

9 110
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน 0 0

9 111
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบันานาชาต ิ 0 0

9 112
- - จํานวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ทังหมด (ปีการศกึษาทีเป็นวงรอบประเมนิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 113 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ (FTES) 11,742.47 697.6 583.61 1,139.86 3,341.65 1,259.83 1,257.39 2,739.54 376.26 346.73
10 114 - - ระดบัอนุปรญิญา
10 115 - - ระดบัปรญิญาตรี 11,112.81 412.46 556.38 1,065.10 3,191.80 1,259.83 1,164.71 2,739.54 376.26 346.73
10 116 - - ระดบั ป.บณัฑติ 285.14 285.14
10 117 - - ระดบัปรญิญาโท 268.02 27.23 74.76 73.35 92.68
10 118 - - ระดบั ป.บณัฑติขันสงู
10 119 - - ระดบัปรญิญาเอก 76.5 76.5

11 120
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์
จากภายในสถาบนั 50,130,080 4,785,000 1,319,580 4,625,000 2,430,000 2,855,800 18,105,000 1,340,700 13,373,000 1,296,000
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และ
ออกแบบ11 121 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 46,942,380 4,785,000 1,319,580 4,625,000 583,000 2,855,800 18,105,000 13,373,000 1,296,000

11 122 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
11 123 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3,187,700 1,847,000 1,340,700

11 124
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรค์
จากภายนอกสถาบนั 10,783,805.59 292,000 2,000,250 4,871,000 3,620,555.59

11 125 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,783,805.59 292,000 2,000,250 4,871,000 3,620,555.59
11 126 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
11 127 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0

11 128
จํานวนอาจารยป์ระจําทีปฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บรวมผู ้
ลาศกึษาตอ่) 521.5 33.5 32 73 87 60 105.5 83 19.5 28

11 129 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 362.5 33.5 32 73 11 60 105.5 19.5 28
11 130 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
11 131 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 159 76 83

11 132
จํานวนนักวจัิยประจําทีปฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บรวมผู ้
ลาศกึษาตอ่)

11 133 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
11 134 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
11 135 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
11 136 จํานวนอาจารยป์ระจําทีลาศกึษาตอ่ 41 3 2 3 10 11 4 5 3
11 137 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34 3 0 2 10 11 5 3
11 138 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
11 139 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 7 3 4
11 140 จํานวนนักวจัิยประจําทีลาศกึษาตอ่
11 141 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
11 142 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
11 143 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

12 144

บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาติ 139 13 14 1 24 82 3 2

12 145 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 117 13 14 1 5 0 82 2
12 146 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 147 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 22 0 19 3
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12 148

บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึ 28 9 3 6 1 6 3

12 149 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 19 9 3 0 1 6
12 150 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 151 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 9 0 6 3
12 152 ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร 3 1 1 1
12 153 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3 1 0 0 0 1 1
12 154 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 155 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 156
บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที 2 7 2 1 1 2 1

12 157 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 2 1 1 0 0 1
12 158 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 159 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2 0 2

12 160

บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผล 20 4 3 1 2 8 2

12 161 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 18 4 3 1 0 8 2
12 162 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
12 163 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2 0 2 0

12 164

บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีปรากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สาํหรับกา 63 3 56 1 3

12 165 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 60 0 0 0 56 1 3
12 166 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
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ชุ
ด # ชือขอ้มูลพืนฐาน สถาบนั

คณะครุ
ศาสตร์

อุตสาหกร
รม

คณะ
เทคโนโลยี
สือสารมว

ลชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธุร

กจิ

คณะ
วทิยาศาส

ตรแ์ละ
เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์

คณะ
ศลิป

ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยก

รรม
ศาสตร์
และการ

คณะ
อุตสาหกร
รมสิงทอ

และ
ออกแบบ12 167 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 0 3 0

12 168 ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิตัร 3 3
12 169 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3 0 0 0 0 3
12 170 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 171 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 172
ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทีไดรั้บการประเมนิผา่น
เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้

12 173 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
12 174 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 175 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 176
ผลงานวจัิยทีหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้ง
ใหด้ําเนนิการ 5 5

12 177 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 0 0 0 5 0
12 178 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 179 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 180
ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีคน้พบใหมแ่ละ
ไดรั้บการจดทะเบยีน

12 181 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0
12 182 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 183 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 184
ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีไดรั้บการประเมนิ
ผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 4 3 1

12 185 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 4 0 0 3 0 1
12 186 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 187 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 188

ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีผา่นการพจิารณา
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ
แตไ่มไ่ดนํ้ามาขอรับการประเมนิตําแหน่งทาง
วชิาการ

12 189 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
12 190 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 191 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 192

จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง หรอืผา่นสือ
อเิลคทรอนกิส์ online
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ชุ
ด # ชือขอ้มูลพืนฐาน สถาบนั

คณะครุ
ศาสตร์

อุตสาหกร
รม

คณะ
เทคโนโลยี
สือสารมว

ลชน

คณะ
เทคโนโลยี
คหกรรม
ศาสตร์

คณะ
บรหิารธุร

กจิ

คณะ
วทิยาศาส

ตรแ์ละ
เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรม
ศาสตร์

คณะ
ศลิป

ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยก

รรม
ศาสตร์
และการ

คณะ
อุตสาหกร
รมสิงทอ

และ
ออกแบบ12 193 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0

12 194 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 195 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 196
จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
สถาบนั

12 197 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0
12 198 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 199 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 200
จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดบัชาติ 6 6

12 201 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6 0 0 0 0 6
12 202 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 203 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 204
จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

12 205 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
12 206 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 207 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 208
จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
ภมูภิาคอาเซยีน

12 209 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
12 210 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 211 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0

12 212
จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาต ิ

12 213 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0
12 214 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0
12 215 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0
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