


ค ำน ำ  

รายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ 
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 
2560 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ) เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจหลัก ได้แก่ 1) พันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 2) พันธกิจด้านการวิจัย 3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ  

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน  ส่วนที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักสูตร และหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน และส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2560 
ฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็น
สารสนเทศส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครต่อไป 

  
 

 

 

                                                                          (รองศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์) 
                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2560 

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

1. บทน า (ประวัติโดยสังเขป)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบด้วยศูนย์บริหาร 4 แห่ง ได้แก่  ศูนย์เทเวศร์  ศูนย์
โชติเวช  ศูนย์พณิชยการพระนคร  และศูนย์พระนครเหนือ  จัดการเรียนการสอน  9 คณะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้ 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

           
มีหลักสูตรที่ เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น  53 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญา

ตรี 40 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพใน
ระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 12,209 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 554 คน จ าแนกเป็น
อาจารย์ 408 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 138 คน รองศาสตราจารย์ 7 คน และศาสตราจารย์ 1 คน 
 
2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของ 
สกอ. โดยมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยู่ ในระดับดี ที่  4.29คะแนน หากพิจารณา  องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก จ านวน              
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3,4,5 และผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
1,2  (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 
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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 าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 2.59 5.00 3.25 3.69 ระดับดี 
2 การวิจัย 4.07 5.00 4.08 4.38 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.14 4.71 ระดับดีมาก 
รวม 3.08 5.00 3.82 4.29 ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดี 

 

                

               * หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร                                
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
   

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล 
(Digital University) ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประเทศ 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และน ามาใช้ตัดสินใจทางการบริหารจัดการที่มี 
เครือข่ายเชื่อมโยงที่ด ี
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ยังไม่ได้ตามเกณณฑ์ สกอ. จึงควรมีมาตรการเร่งรัด 
ให้อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2560 
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ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 กลุ่มสาขาวิชา โดยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 7 คณะวิชา และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี 2  
คณะวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 

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

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

 
 มีการจัดการเรียนการสอนกระจายอยู่ใน 4 ศูนย ์ได้แก่   
 1) ศูนยเ์ทเวศร์ เป็นที่ตั้งของ 2 สถาบัน 3 ส านัก 2 คณะวิชา ดังนี้ 
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา  

- สถาบันภาษา 
  - ส านักงานอธิการบดี  
  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
  - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
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 2) ศูนยโ์ชติเวช เป็นที่ตั้งของ 2 คณะวิชา ดังนี้ 
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

 3) ศูนยพ์ณิชยการพระนคร  เป็นที่ตั้งของ 3 คณะวิชา ดังนี้ 
 - คณะบริหารธุรกิจ 

  - คณะศลิปศาสตร์ 
  - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

 4) ศูนยพ์ระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ 1 สถาบัน 2 คณะวิชา ดังนี้ 
- สถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์ 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
2.  สถานที่ตั้ง  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 10300 
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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 านักงานผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
- กลุ่มบัณฑิตศึกษา 
 

*     หมายถึง  จัดตั้งตามพระราชบัญญตัิการบริหารการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
**   หมายถึง จัดตั้งตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดตั้งสว่นงานภายในและการบริหารงานในกอง พ.ศ. 2557 
 

 

        อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 
         

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

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ 
การออกแบบ* 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร ์

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สถาบันสหวิทยาการดจิิทัล
และหุ่นยนต์* 

สถาบันภาษา* 

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด**           
 

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และโรงแรม** 
 
ศูนย์การจัดการความรู้** 
 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)** 
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3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม”  

A University that creates inspiration develops systematic thinking, produces excellent 
technology and serves the country 

: พันธกิจ (Mission)  
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพคุณธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน   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) 

 

 : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

 Hands - on Keenness Determination Technological 
Expertise 

Integrity 

  
: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
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4.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 53  

หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
          ปริญญาเอก 1 หลักสูตร  ปริญญาตรี       40 หลักสูตร   

ปริญญาโท 6 หลักสูตร  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   5 หลักสูตร 
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
รวมทั้งส้ิน  53  หลักสูตร 

 
ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25560 

คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 5 หลักสูตร (ป.บัณฑิต 1, ป.ตรี 2, ต่อเนื่อง 2) 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
     วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) /  5 ปี - 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  /  5 ปี - 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) /  2 ปี - 
     วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) 

/  2 ปี - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     วชิาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) /  1 ปี - 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร (ป.โท 1, ป.ตรี 6, ต่อเนื่อง 2) 
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 2 ปี - 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

 / 4 ปี วิชาการ 

     อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560)      

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2548 = จ านวน 24 หลักสูตร 
มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2558 = จ านวน 29 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรใหม่ ปี 2560 = จ านวน 2 หลักสูตร) 
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คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

     อาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

 / 4 ปี วิชาการ 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
     เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

/  4 ปี งดรับนศ.60 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน  2  หลักสูตร (ป.โท 1, ป.ตรี 1) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     การสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) /  2 ปี - 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
     เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) *  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
4. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 9 หลักสูตร (ป.เอก 1, ป.โท 1 ป.ตรี 7) 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) /  3 ปี - 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  / 2 ปี - 
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี - 
     ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  /  4 ปี - 
     การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หลักสูตร (ป.ตรี 3) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี - 
     วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

/  4 ปี - 

     วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)     /  4 ปี - 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 15 หลักสูตร (ป.โท 3, ป.ตรี 11 ต่อเนื่อง 1) 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) /  2 ปี - 
     วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  / 2 ปี - 
     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 / 2 ปี - 
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คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนปี

ที่ศึกษา 
ประเภท
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี - 
     วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2556) 

/  4 ปี - 

     วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) /  4 ปี งดรับนศ.61 
     วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

/  4 ปี - 

     วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ** 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     เทคโนโลยวีิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ต่อเนื่อง)  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 หลักสูตร (ป.ตรี 3) 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
     การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

/  4 ปี - 

     การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี - 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต     
     สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  / 5 ปี วิชาชีพ 
8. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร (ป.ตรี 4) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
     ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) /  4 ปี งดรับนศ.60 
     การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) /  4 ปี - 
     การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) /  4 ปี - 
     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

/  4 ปี - 
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คณะ/หลักสูตร 
เกณฑ์ฯ หลักสูตร จ านวนปี

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 3 หลักสูตร (ป.ตรี 3) 
เทคโนโลยีบัณฑิต      
     เทคโนโลยีเสื้อผ้า (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 

 

          หมายเหตุ ** หลักสูตร อส.บ. วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ปรับปรุงจาก หลักสูตร อส.บ. เทคโนโลยี
แม่พิมพ์เคร่ืองประดับ  
   * หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ปรับปรุงจาก หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

 
 

4.2 นักศึกษา    
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 12,209 คน แบ่งเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 11,785 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 145 คน ระดับปริญญาโท 253 คน และระดับ
ปริญญาเอก 26 คน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะ จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด 
ปริญญา

ตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 573 145 - - 718 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,481 - 73 - 1,554 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 822 - 26 - 848 
4. คณะบริหารธุรกิจ 4,462 - 86 26 4,574 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 440 - - - 440 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,070 - 68 - 2,138 
7. คณะศิลปศาสตร์ 960 - - - 960 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

492 - - - 492 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

485 - - - 485 

รวมทั้งสิ้น 11,785 145 253 26 12,209 
ข้อมูลนักศึกษา 2/2560 จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 31 ม.ค.2561 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 12,209 คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 555 คน (ลาศึกษาต่อ 36 คน / ปฏิบัติราชการจริง 519 คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม = 12,209 : 519 = 23.52 : 1 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 11,965.13  คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 554 คน (ลาศึกษาต่อ 36 คน /ปฏิบัติงานจริง 518 คน) 
  สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ = FTES : FTEI  =  

11,965.13 : 518 = 23.10 : 1 
 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2560 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 31 ม.ค.2561) 
 

4.3 บุคลากร   
บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้  
4.3.1 บุคลากรสายวิชาการ 

 อาจารย์ประจ า (ตามเกณฑ์การนับของ สกอ.) จ านวนทั้งสิ้น 554 คน (ลาศึกษาต่อ 36 คน / 
ปฏิบัติงานจริง 518 คน) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1-3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามประเภท  
ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   293 7 286 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   244 29 215 
3 พนักงานราชการ    2 - 2 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    10 - 10 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    5 - 5 
 รวมอาจารย์ประจ า  554 36 518 

 
 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนร้อยละของอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ และร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

คุณวุฒิ   ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

554 132 399 23 408 138 7 1 

ร้อยละ 23.83 72.02 4.15 73.65 24.91 1.26 0.18 
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ตารางท่ี 1–5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา :  
ต าแหน่งทางวิชาการรายคณะ 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : รศ. : 
ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

รวม 
ปริญญา 

เอก 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

ตรี 
รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

         
ข้าราชการ 21 7 12 2 33.33:57.14:9.52 21 14 7 - - 66.67:33.33:0.00:0.00 1 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 14 2 12 - 14.29:85.71:0.00 14 13 1 - - 92.86:7.14:0.00:0.00 3 - 

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

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

รวม 36 9 24 3 25.00:66.67:8.33 36 28 8 - - 77.78:22.22:0.00:0.00 4 - 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          
ข้าราชการ 32 6 21 5 18.75:65.63:15.63 32 13 17 2 - 40.63:53.13:6.25:0.00 1 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 36 2 34 - 5.56:94.44:0.00 36 32 4 - - 88.89:11.11:0.00:0.00 2 - 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 4 - 3 1 0.00:75.00:25.00 4 4 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

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

รวม     12.16:79.73:8.11      66.22:28.38:4.05:1.35 3 - 

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 1 - 

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

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

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

รวม 31 7 24 - 22.58:77.42:0.00 31 28 2 1 - 90.32:6.45:3.23:0.00 1 - 

4. คณะบริหารธุรกิจ            
ข้าราชการ 55 13 42 - 23.64:76.36:0.00 55 29 26 - - 52.73:47.27:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 30.5 7 23.5 - 22.95:77.05:0.00 30.5 30.5 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 3 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 2 - 2 - 0.00:100.00:0.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 87.5 20 67.5 - 22.86:77.14:0.00 87.5 61.5 26 - - 70.29:29.71:0.00:0.00 - 3 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ข้าราชการ 39 7 32 - 17.95:82.05:0.00 39 21 18 - - 53.85:46.15:0.00:0.00 3 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 27 17 10 - 62.96:37.04:0.00 27 23 4 - - 85.19:14.81:0.00:0.00 3 1 

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

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

รวม 66 24 42 - 36.36:63.64:0.00 66 44 22 - -  66.67:33.33:0.00:0.00 6 1 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์            

ข้าราชการ 75 19 49 7 25.33:65.33:9.33 75 47 27 1 - 62.67:36.00:1.33:0.00 1 - 



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                  1-12                                         ระดับสถาบัน 
 

:  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

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 

พนักงานมหาวทิยาลัย 39 14 25 - 35.90:64.10:0.00 39 36 2 1 - 92.31:5.13:2.56:0.00 3 3 

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

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

รวม 115 33 75 7 28.70:65.22:6.09 115 84 29 2 - 73.04:25.22:1.74:0.00 4 3 

7. คณะศิลปศาสตร์             

ข้าราชการ 46 10 35 1 21.74:76.09:2.17 46 26 19 1 - 56.52:41.30:2.17:0.00 - 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 39.5 6 33.5 - 15.19:84.81:0.00 39.5 38.5 1 - - 97.47:2.53:0.00:0.00 2 2 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 3 - - 3 0.00:0.00:100.00 3 3 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 89.5 16 68.5 5 17.88:76.54:5.59 89.5 68.5 20 1 - 76.54:22.35:1.12:0.00 2 3 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

ข้าราชการ 13 5 6 2 38.46:46.15:15.38 13 8 5 - - 61.54:38.46:0.00:0.00 - - 

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

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

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

รวม 29 9 18 2 31.03:62.07:6.90 29 23 6 - - 79.31:20.69:0.00:0.00 1 - 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         

ข้าราชการ 4 2 2 - 50.00:50.00:0.00 4 3 1 - - 75.00:25.00:0.00:.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 22 3 19 - 13.64:86.36:0.00 22 19 3 - - 86.36:13.64:0.00:0.00 5 - 

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

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

รวม 26 5 21 - 19.23:80.77:0.00 26 22 4 - - 84.62:15.38:0.00:0.00 5 - 

รวมทั้งสิ้น 554 132 399 23 23.83:72.02:4.15 554 408 138 7 1 73.65:24.91:1.26:0.18 26 10 

 
หมายเหตุ     * อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้างประจ าหลักสูตร       
 สังกัด - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
                     - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 31 พ.ค.2561 
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 4.3.2 บุคลากรสายสนับสนุน  
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 686 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา       
ประเภท 
บุคลากร 

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

ข้าราชการ 6 30 28 - 64 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 195 105 - 301 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

- - - 1 1 

พนักงานราชการ 7 24 1 - 32 
ลูกจ้างประจ า 43 9 - - 52 
ลูกจ้างชั่วคราว 46 187 3 - 236 

รวม 103 445 137 1 686 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 31 พ.ค.2561  

 
 

4.4 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าป ี ปีปัจจบุนัได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 5  แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
และ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2561 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 61) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 242,183,509.24  238,120,400.00   189,680,199.26  
งบด าเนินงาน 147,541,923.71  165,240,500.00   108,604,512.59  
งบลงทุน 116,412,643.87  138,337,300.00   79,804,324.00  
รายจ่ายอื่น  66,401,205.31  49,022,790.00   30,906,477.99  
งบเงินอุดหนุน  322,037,300.00  328,912,000.00   328,854,000.00  

รวมท้ังสิ้น 894,576,582.13  919,632,990.00   737,849,513.84  
ค่าเสื่อมราคา 160,941,029.90   

รวมค่าเสื่อมราคา 1,055,517,612.03   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 939,104,968.16   

หมายเหต ุ - ยอดจดัสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมคา่เสือ่ม 
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 งบประมาณเงินรายได้   เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสงักัด โดยเบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และพ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561   
                    จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2561 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 61 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร  44,399,721.00   51,078,240.00  35,515,796.03 
งบด าเนินงาน  84,288,584.62   91,299,040.00  47,785,945.04 
งบลงทุน  10,802,927.24   10,842,680.00  4,999,946.09 
รายจ่ายอื่น   68,738,471.33   73,157,880.00  42,269,746.34 
งบเงินอุดหนุน   32,003,328.00   40,863,700.00  39,335,474.20 
งบกลาง  16,745,345.24   34,720,650.00  5,558,444.57 
เงินสมทบสถาบัน   12,366,570.00   

รวมท้ังสิ้น  256,978,377.43   314,328,760.00  175,465,352.27 
ค่าเสื่อมราคา  34,825,829.93    

รวมค่าเสื่อมราคา  291,804,207.36    
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 281,001,280.12     

ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2561 
 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 

 
 

4.5  อาคาร สถานที่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานทีต่ามพ้ืนที่ด 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, ส านักงานอธิการบดี, สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และสถาบันภาษา  
2. ศูนยโ์ชติเวช   :  สถานที่ตั้ง  168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
  :  มีพ้ืนที ่ 3  ไร่  394 ตารางวา 

 ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
3. ศูนยพ์ณิชยการพระนคร   :  สถานที่ตั้ง  86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
         สถานที่ตั้ง 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

    :  มีพ้ืนที ่ 19  ไร่  177  ตารางวา 
 ประกอบด้วย  คณะบริหารธุรกิจ , คณ ะศิลปศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ 

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

 ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสห
วิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 
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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2560 
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   
พ.ศ. 2560 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 2558  เป็นต้นไป 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  
 
RMUTP Model เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ 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 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งม่ันว่า
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดดังน้ี  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ขั้นตอนที ่2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดต้ังคณะกรรมการจัดตั้งส านักประกันคุณภาพรับผิดชอบ
ระบบการบริหารคุณภาพโดยมีคณะท างานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ท าหน้าที่
อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพื่อท าให้การด าเนินการ
จัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที ่3 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย 
        เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับหน่วยงานสามารถก าหนดค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานได้ โดยใช้มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ ก.พ.ร. เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
คือ 1) ระดับหลักสูตร  มี  6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
          ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อจัดท าเป้าหมายของระดับหน่วยงานและ
ถ่ายทอดเป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และสู่ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนที ่4 วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 
          การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมิน  ขั้นตอนนี้ เช่นการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน  หรือก าหนดผู้รับผิดชอบงาน 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน วางระบบ
การก ากับติดตาม วางแผนการประเมิน เป็นต้น  ซ่ึงส านักประกันคุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงานน าแผนจากส่วนกลางไปเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนระดับ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 
         หน่วยงาน ทุกระดับจัดเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินงานตาม
แผนแต่ละด้าน  พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้
ตามก าหนด ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามแต่
ที่หน่วยงานก าหนด 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที ่6 จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

          คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร ผ่าน
ระบบ CHE QA Online  และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ  
และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองใน
ระดับสถาบัน พร้อมทั้งผ่านระบบ CHE QA Online      

ขั้นตอนที7่ ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
          การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
      1) ระดับหลักสูตร  ต้องจัดให้ มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน โดยผู้ เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้  ทั้งนี้ ต้องมี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก 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  ดังนั้นคณะวิชาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจากสกอ. 
       3) ระดับสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50  
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัด
โดยสถาบัน ซ่ึงก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้วว่ามี
ความเหมาะสม   
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้อง
ท าหน้าที่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ขั้นตอนที ่8 รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการคณะ ผลการ
ประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้ผู้บริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป   
       และมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ CHE QA Online    
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 9 น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
         โดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(ระดับสถาบัน) 
 

วันท่ีบังคับใช้ :  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
หน้าท่ี  ๑/๒ 

 

 
 

 

 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามเกณฑ์ สกอ. 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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๑. การผลิตบัณฑิต          

๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม (สกอ.๑.๑)  ๓.๒๐ คะแนน         

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๑.๒)  ร้อยละ ๒๕ 
(๓.๑๓ 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) (๓.๒๐ 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    

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.๕.๑)  
๗ ข้อ 

(๕ คะแนน) 
        

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน          
๕.๑.๒ การเงิน          
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง          
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล          
๕.๑.๕ การจัดการความรู ้          

 เอกสารควบคุม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามเกณฑ์ สกอ. 
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๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร          
๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน          

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) ๓.๕๑ คะแนน         

๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ (สกอ.๕.๓) ๖ ข้อ  
(๕ คะแนน) 

        

 
หมายเหต ุ  - ผ่านการพิจารณาค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐                                      
 เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

 
 

  
 
 

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

(รองศาสตราจารย์สภุัทรา   โกไศยกานนท์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2560 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2560 
ระดับสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

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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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน จ านวน  13 ตัวบ่งชี ้

 
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-    
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น  53 หลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน  40  หลักสูตร  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 5 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประมิน
ระดับหลักสูตรอยูใ่นระดับดี โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.26  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 

คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.10 3.37 3.37 
2. ครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2.86 3.28 3.49 
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง 2 ปี) 2.83 3.37 3.32 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

2.46 3.33 3.30 

5. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู 2.83 3.45 3.71 
รวม 14.08/5 = 

2.82 
16.80/5 = 

3.36 
17.19/5 = 

3.44 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    

1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.40 3.26 3.46 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.67 3.65 3.38 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.40 3.33 3.52 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 3.59 3.46 3.83 
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

- - 3.02 

6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ตอ่เนื่อง 2ปี) - - 2.90 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.67 3.60 3.68 
8. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชัน่ 3.25 3.30 3.45 
9. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 3.71 3.53 3.74 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-4                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

รวม 24.69/7 = 
3.53 

24.13/7 = 
3.45 

30.98/9 = 
3.44 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      

1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - - 3.65 
2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 2.63 3.12 3.04 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 2.94 3.32 - 
4. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

2.87 3.33 - 

5. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2.82 3.32 - 
รวม 11.26/4 = 

2.82 
13.09/4 = 

3.27 
6.69/2 = 

3.35 
4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บัญชีบัณฑิต 3.47 3.43 3.43 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.18 3.02 3.25 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.21 3.37 3.53 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 3.03 3.12 3.32 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.29 3.14 3.13 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.07 2.98 2.29 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.32 3.33 3.47 
8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0.00 3.40 3.21 
9. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2.09 3.16 2.96 

รวม 24.66/9 = 
2.74 

28.95/9 = 
3.22 

28.59/9 = 
3.18 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.29 2.74 2.86 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.53 3.14 3.09 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.48 2.21 2.43 
รวม 7.3/3 = 

2.43 
8.09/3 = 

2.70 
8.38/3 = 

2.79 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2.63 2.77 3.39 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.40 3.39 3.44 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.01 2.82 3.40 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.96 3.45 3.46 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

3.01 3.01 3.13 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

2.14 2.60 3.06 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.53 3.07 2.99 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 2.05 0.99 2.20 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและ
แม่พิมพ์ 

2.20 2.66 2.97 

10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติเครื่งมือและ
แม่พิมพ์ 

2.29 2.83 2.88 

11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 3.10 3.03 3.38 
12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

- 2.66 2.57 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.56 3.47 3.17 

14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.31 3.04 3.23 
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล - 2.63 3.34 

รวม 36.19/13 =  
2.78 

42.42/15 = 
2.83 

46.61/15 = 
3.11 

7. คณะศิลปศาสตร์    
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.33 3.20 3.36 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.34 3.70 3.48 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 3.36 3.75 3.58 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 3.31 3.47 3.36 

รวม 13.34/4 = 
3.34 

14.12/4 = 
3.53 

13.78/4 = 
3.45 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.47 3.75 3.57 
2.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.28 3.68 3.14 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 2.36 2.29 2.91 

รวม 9.11/3 = 
3.04 

9.72/3 = 
3.24 

9.62/3 = 
3.21 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 2.93 3.13 3.59 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ - - 3.56 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2.97 2.77 3.53 
4. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 3.05 2.98 - 
5. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ 2.99 2.72 - 
6. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี) 2.38 2.58 - 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

คณะ /หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินหลักสตูร 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

รวม 14.32/5 = 
2.86 

14.18/5 =  
2.84 

10.68/3 = 
3.56 

รวม 53 หลักสูตร 154.95/53 = 
2.92 

171.50/55 = 
3.12 

172.52/53 = 
3.26 

 
 

 

 
สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 172.52 =   3.26 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 53  
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.20 3.26 3.26 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1-01 รายงานสรุปการประเมินระดับหลักสูตรของทุกคณะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เกณฑ์คุณภาพ :        0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
                                  2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

จุดเด่น 
1. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระมากกว่าร้อยละ 93.40  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
     พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อสร้างฐาน (Platform) ให้พร้อมสู่การแข่งขันใน
ระดับอาเซียน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ/หลักสูตร/การเรียนการสอน สร้างประสบการณ์ เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส าคัญ และการร่วมมือกับสถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม  

 
 

ผู้ รับผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

        ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 554 
              - ปฏิบัติงานจริง 518 
              - ลาศึกษาต่อ 36 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 132 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 23.83 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
  132 

 
X100  = 23.83 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
(รวมลาศึกษาต่อ) 

554 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
23.83 

 
X 5 = 2.98 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

25 23.83 2.98 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

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

 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ือมาเป็นอาจารย์  โดยให้เงินเพ่ิมพิเศษ 

ในอ ัตราเด ือนละ  5 ,000  บาท  จนกว ่าจะได ้ร ับแต ่งตั ้ง ให ้ด ารงต าแหน ่งผู ้ช ่ว ย
ศาสตราจารย์ทั้งนี ้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  
2. อาจารย์ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามแผนที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์   ทองนาค 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 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 554 
       - ปฏิบัติงานจริง 518 
       - ลาศึกษาต่อ 36 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 408 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 138 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 7 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 26.35 

 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
146 

 
X 100 =26.35 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 554 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
26.35 

 
X 5 = 2.20 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

ร้อยละ 30 26.35 2.20 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
กบ. 1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการตามต าแหน่งทางวิชาการ 
กบ. 1.3-03 ตารางสรุปจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 

  
 

จุดเด่น 
1. มีการเร่งรัดและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับ 

ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. มีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  เรื่อง  การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่ เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโดยวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ  

จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดระบบพี่เลี้ยง เพ่ือจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรเพ่ิมแรงจูงใจให้บุคลากรจัดท าผลงานทางวิชาการ  
 2. ควรมีการก ากับติดตามบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ศรจีันทร์  โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์   ทองนาค 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 2560 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา          
โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ทั้งที่หน่วยงานโดยตรงและช่องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ   
1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่า (กพศ. 1.4-1-0)  โดยการบริการให้ค าปรึกษา (Counseling Sevice) แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง
ด้านการเรียน ส่วนตัวและสังคม ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับเพ่ือน การเงิน ความรัก 
หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ ร่วมกับคณะทั้ง 9 คณะ เพ่ือสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษาที่
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในระดับคณะยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี 
เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน และอ่ืนๆ และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้าน
การเรียน การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้กับในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา และคณะต่างๆ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในนักศึกษา   

1.2 มีการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนให้ค าปรึกษา เมื่อนักศึกษาไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่องการ
เรียน การปรับตัว เพ่ือน ครอบครัว ส่วนตัว สังคม และอ่ืนๆ โดยการรับฟัง การสนับสนุนให้ก าลังใจในการแก้ไข
ปัญหา การให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ขอรับค าปรึกษา และการเสนอแหล่งข้อมูล การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการส่ง
ต่อผู้มาขอรับค าปรึกษา และความช่วยเหลือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถขอค าปรึกษาได้ หลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ และโทรศัพท์สายด่วนกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา 

ช่องทางการให้บริการการมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
- บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับ

การปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 
- บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับ

การปรึกษารายกลุ่ม 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 3754 , 02 665 3777 ต่อ 6964 หรือ 081 4304658 

http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20งาน
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- การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถ
ส่งค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการการให้ค าปรึกษา
โดยบุคลากรด้านจิตวิทยา ทั้งรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling)    
นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ท่ีเบอร์ 02 665 3754 หรือ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ 
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2. การให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิต (กพศ. 1.4-1-02)  
2.1 ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการ ดังนี้ 
- การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 4 คน 
- การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  จ านวน 10,191 คน 
- การให้บริการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร จ านวน 494 คน 
- การให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา  จ านวน 761 คน 

2.2 ด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว 
                    - การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ 
                    - การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อ 
                    - การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการชีวิต 
              2.3 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2560 (กพศ. 1.4-1-03) เพ่ือให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทาง
ในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศีกษา
ของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ โดยการจัดท า
คู่มือนักศึกษา (กพศ. 1.4-1-04) แจกในวันปฐมนิเทศ  

3. การให้ค าปรึกษาด้านการเตรียมตัวสู่อาชพี 
3.1 มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  (กพศ. 1.4-1-05)  ให้แก่

นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่าง
มั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและ
พร้อมที่จะรับใช้สังคม ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร  

3.2 มีการแจกคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (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 2560 ดังนี้ 

3.3 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-07) เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่
นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน      
การสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการ     
ฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 50 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ บริเวณชั้นล่าง
อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงาน โดยสถานประกอบการ จ านวน 50 บริษัท 
- การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ อาทิ เช่น ถุงผ้ามัดย้อม  เย็บตุ๊กตา ฯลฯ 
- การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ โดย สนง.จัดหางานกรุงเทพฯเขตพ้ืนที่ 8 
- การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (สสว.) 
- การข้ึนทะเบียนผู้สมัครงาน โดย สนง.จัดหางานกรุงเทพฯเขตพ้ืนที่ 8 
- การเขียน Super Resume 
- การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
        นอกเวลาแก่นักศึกษา  
 1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ดังนี้ 
             1.1 ห้องพยาบาล ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 1 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารมงคลอาภา ชั้น 1  
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1  
             1.2 ห้องสมุด ให้บริการยืมหนังสือ สื่อสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน า เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่เอนกประสงค์ ชั้น 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 วันเสาร์ 09.00- 15.00 น.   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น. 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น. 
              1 .3  ศูนย์ การเรียนรู้ ด้ วยตน เอง ให้ บริการทรัพยากรเทคโน โลยีสารสน เทศต่ างๆ  ดั งนี้                  
ห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ Internet การเรียนการสอนออนไลน์ E-mail  Webho SSL-VPN และบริการ
อ่ืนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารเทศให้ค าแนะน า เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่เอนกประสงค ์ชั้น 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 
              1.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการด้านการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน 
ตารางเรียน ตารางสอบ และข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า เปิดให้บริการวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ อาคาร 1 ชั้น 4 
              1.5 กองคลัง ให้บริการรับและจ่ายเงิน ช าระเงินค่าลงทะเบียน ขอใบเสร็จรับเงิน ช าระเงินค่าขอ
เอกสารต่างๆ รับทุนการศึกษาต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์  
               1.6 สถาบันภาษา ให้บริการโปรแกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leanning) ส าหรับการเรียนการสอน
วิชาภาษอังกฤษ 2 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
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เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล       
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์เทเวศร์ 
              โดยมีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไชด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th เว็บไชด์  กองพัฒนา
นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th  Facebook www.facebook.com/dsd.rmutp โทรศัพท์สายด่วนให้
ค าปรึกษา นักศกึษาสามารถรอ้งเรียนเรื่องต่างๆ ได้ท่ี http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกอง
พัฒนานักศึกษาให้บริการนักศกึษา 
          2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/
กิจกรรม (กพศ. 1.4-2-01) จ านวน 15 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
3) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  
   “ล้านนาเกมส์” 
4) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์” 
5) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
6) โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร (นักศึกษาดีเด่น) 
7) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
8) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะนักศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษาเพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์  
10) โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” 
11) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  
     (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร 
13) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการประกัน 
     คุณภาพ 
14) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14“  
     (การฝึกอบรมภายในประเทศ) 
15) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 

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

4. กองพัฒนานักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยการ
ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชด์กองพัฒนา
นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/ มีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่ม rmutpJob  มีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook กองพัฒนานักศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
และในส่วนของคณะก็มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานเต็มเวลา และนอกเวลาให้กับนักศึกษาได้ทราบ ซึ่งเป็นการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะในสังกัด(กพศ. 1.4-2-03) 

1. แหล่งงานเต็มเวลา (กพศ. 1.4-2-04) อาทิ เช่น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
บริษัท ยูนิเวอร์ส โชลูชั่น จ ากัด บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา (กพศ. 1.4-2-05) อาทิ เช่น บริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด บริษัท เน็ทซิตี้ จ ากัด 

http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20โทรศัพท์สายด่วน
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
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บริษัท เอ็มไพร์ เทค จ ากัด บริษัท ระยองสตาร์ จ ากัด เป็นต้น 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบาย
ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างให้
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือเสริมสร้าง ให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี       
มีคุณธรรม” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
           1. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา เพ่ือสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาประสบการณ์ชีวิต พัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ต่างๆ ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
และจบไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดเมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา     
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (กพศ. 1.4-3-01) 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ซึ่งมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ การ
รับสมัครงาน การสัมภาษณ์ จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ 
มทร.พระนคร (กพศ. 1.4-3-02) 

3. โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงาน
โดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน การรับสัมภาษณ์เข้าท างาน 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทมารับ
สมัครงาน จ านวน 50 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะ
บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-03) 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผุ้อ่ืน ในด้าน
ความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-04) 

5. โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพ่ือ
ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้กับนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ในเรื่องการปฏิบัติตน
ก่อนออกท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  (กพศ.1.4-3-05) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
สัมภาษณ์งานและเทคนิคการปฏิบัติการงาน  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 87 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2561  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-06) 

7. โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาสู่สากล (ระยะที่2) เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กพศ.1.4-3-07) เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมทักษะ
ประสบการณ์การพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ให้พร้อมเข้าสู่ระบบการท างานจริงในอนาคต พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ 
ให้ข้อคิดต่างๆ และแชร์ประสบการณ์การท างานให้แก่นักศึกษา โดยวิทยากรช่วงเช้า คุณทัชปธัญนนท์  อังก์วราปิ
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ยะทัช ให้ความรู้ในหัวข้อ “สื่อสารภาษาไทยอย่างไรให้ถูกต้อง” และวิทยากรในช่วงบ่าย คุณวรมล ด ารงศิลป์สกุล 
ให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์ในการท างาน”  

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร สาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยใช้โปรแกรม SAP ในการท า Workshop โดยได้รับ
เกียรติจากอาจารย์สุภาพร แช่มช้อย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 
7504 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ(กพศ.1.4-3-08) 

9. โครงการ “การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักการตลาดเพ่ือพร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอล 4.0 ” มีการ
บรรยายพิเศษพร้อมให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับนักศึกษาเพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 โดยได้รับเกียตริจากคุณพงษ์พันธ์ คงอยู่ และ อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ 
เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมมงคลอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ(กพศ.1.4-3-09) 
           10. โครงการพัฒนาคลังปัญญาเพ่ือสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย งานศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสาน
ศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
บูรณาการกับงานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมสมัย เพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 
2561 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพีรพัฒน์ พจน์สุข เจ้าของ
กิจการแบรนด์ Snob Shop และคุณธีติ พฤกษ์อุดม จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย
ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน การสร้างธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ การสร้างแบร์นพร้อมท า Workshop เรื่อง
การสร้างมิติให้กับการเขียนลวดลายลงบนผืนผ้า และอาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง บรรยายให้ความรู้เรื่อง การ
สร้างแรงบันดาลใจในงานคหกรรมศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเขียนลวดลาย และอาจารย์สุชีรา ผ่องใส บรรยายให้
ความรู้เรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาแห่งศิลปวัธนธรรมทางคหกรรมศาสตร์(กพศ.1.4-3-10) 
        11.โครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อ 13 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านภาษาอังกฤษใน
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์   เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์
ธิดารัตน์ นาคเก้ียว รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา มทร.พระนคร ผู้เชียวชาญภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เกียวกับการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC  จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่าย
กิจการนักศึกษา(กพศ.1.4-3-11) 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
         จากคะแนนเต็ม 5  
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ โดยในปีนี้ได้น าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
มาปรับรุงในข้อค าถาม ซึ่งผลการประเมินในข้อ 1-3 (กพศ. 1.4-4-01) มีค่าประเมิน ดังนี้ 

1. มีการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  มีค่าผล
การประเมินเฉลี่ย 4.53  

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา  มีค่าผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 

3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีค่าผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.51  
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           กองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการให้บริการ ปีละอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการเพ่ิมขึ้นจากป ีการศึกษา 
2558 และ 2559 (กพศ. 1.4-4-02) ในทุกด้าน เช่น ปีการศึกษา 2559 ด้านการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 คิดเป็นร้อยละ 85.40 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นักศึกษา
ได้ประเมินด้านการบริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.51 คิด
เป็นร้อยละ 90.20 

ตารางเปรียบเทียบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของมหาวิทยาลัย 

การจัดบริการ 
ปี 2560 
ค่าเฉลี่ย 

ปี 2559 
ค่าเฉลี่ย 

1 การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 4.53 4.52 
 1) มีหน่วยงานกลางจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้บริการ 4.55  
 2) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมช่วยเหลือ 

   และให้ค าแนะน า 
4.57  

 3) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย 4.52  
 4) อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการ 

   ติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
4.53  

 5) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 4.54  
 6) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล 4.46  
 7) ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 4.58  
2 การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 4.50 4.47 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ จดหมายข่าว  

   บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุ ของมหาวิทยาลัย 
4.49  

 2) มีข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
   และศิษย์เก่า 

4.49  

 3) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ 4.51  
 4) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหล่งทุน 4.52  
 5) การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน 4.52  
 6) ความรวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่างๆ 4.44  
3 การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 4.51 4.47 
 1) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม 4.51  
 2) ความหลากหลายของกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา 4.49  
 3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และ 

   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
4.52  

 4) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้และ 
   ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

4.51  

 5) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ในการแข่งขัน/ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ  
   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.56  
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การจัดบริการ 
ปี 2560 
ค่าเฉลี่ย 

ปี 2559 
ค่าเฉลี่ย 

 6) มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 4.48  
 7) มีการประชาสัมพันธ์และความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 

   มหาวิทยาลัยจัด 
4.48  

 8) ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจัด 
   เช่น การเขียน resume การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์งาน การเตรียม 
   เอกสาร การปรับปรุงบุคลิกภาพ ฯลฯ 

4.55  

สรุปข้อเสนอแนะ 
1. ข่าวสารของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ทั่วถึงในศูนย์อ่ืน ที่ไม่อยู่ในศูนย์เทเวศร์ 
2. มหาวิทยาลัยควรแจ้งข่าวสารในด้านต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาทราบหลากหลายช่องทาง และ

มีความชัดเจนมากขึ้น 
 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยมีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานปีถัดไป ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 18 เมษายน 2560 (กพศ. 1.4-5-01) และได้พัฒนาระบบการบริการให้
ค าปรึกษาและพัฒนาระบบช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
          1. มีการพัฒนาระบบบริการให้ค าปรึกษาโทรศัพท์สายตรง หมายเลข 02 665 3754 หรือ02 665 3777 
ต่อ 6964 ซึ่งงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์
ได้ในวันและเวลาท าการตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. และหมายเลขโทรศัพท์ 081 430 4658 ให้บริการ 24 
ชั่วโมง และด าเนินการขอรายชื่ออาจารย์หรือบุคลากรที่สามารถท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในคณะได้ เพื่อ
สร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์การให้ค าปรึกษาที่ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่อไปและจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์และบุคลากรที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังค าสั่งที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 304/2560 และด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์
ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพเมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ าเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตลอดจนเทคนิคการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนว 
          2. มีการพัฒนาระบบช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
ทันสมัย และเข้าถึงได้หลายช่องทาง เช่น เว็บไชด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th  เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา 
http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ  www.facebook.com/dsd.rmutp  พร้อมทั้งนักศึกษาสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ที่ http.//complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการ
นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการสร้างกลุ่มไลน์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือ
แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานที่รับผิดชอบในกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแลตอบข้อ
ซักถาม กรณีนักศึกษามีปัญหา หรืออยากทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 

http://www.rmutp.ac.th/
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/dsd.rmutp%20%20พร้อม
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          3. มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะ 
การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มของผู้น านักศึกษาที่จะต้องเรียนรู้
การท ากิจกรรม/โครงการตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

มหาวิทยาลัยได้มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โดยศูนย์การจัดการความรู้ ผ่านเว็บไซด์ http://webkm.rmutp.ac.th/km/ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
เรื่องคลังความรู้ ซึ่งมีฐานข้อมูลความรู้ในวิชาชีพทั้ง 9 คณะ รวมทั้งข้อมูลความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ประโยชน์แก่
นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/ 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรม  และคณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาแต่ละคณะอีกทางหนึ่ง  

1. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
เสริมทักษะ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00 – 16.00 น.     
ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 1302, 1303 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-6-01) 

2. ในส่วนของคณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า จ านวน 
2 โครงการ ดังนี้ 

2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ ทศวรรษที่21 (กพศ.1.4-6-02) เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 โดยจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 

2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะ      
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม  (กพศ.1.4-6-03) โดยแบ่งเป็น  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในหัวข้อ การเขียน
แบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม จ านวน 30 คน  

และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง       
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง จัดระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยมีศิษย์
เก่า นักศึกษาและผู้ที่สนใจ จ านวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไชด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th 
และเว็บไชด์ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th และมีการให้ข้อมูลความรู้ผ่านศูนย์
การจัดการความรู้ (KM) http://blog.rmutp.ac.th นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษย์เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น 
สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช สมาคมนักเรียนเก่า ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครู
ผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เป็นต้น  โดยแต่ละสมาคมมีช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม 
หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และ
เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานไปยัง
เลขานุการของแต่ละสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่ามีการท างานและการประชุมหารือ
ร่วมกัน มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามากยิ่งข้ึน 
 
 

 
 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://blog.rmutp.ac.th/
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6  6 5 
 

รายการหลักฐาน  

 
 
 
 
 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 แต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวฯ 
กพศ.1.4-1-02 การให้บริการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-03 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  
กพศ.1.4-1-04 คู่มือนักศึกษา  
กพศ.1.4-1-05 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
กพศ.1.4-1-06 คู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
กพศ.1.4-1-07 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
กพศ.1.4-2-01 ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
กพศ.1.4-2-02  กิจกรรมที่บันทึกในระบบทรานสคริป 
กพศ.1.4-2-03 ช่องทางการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา 
กพศ.1.4-2-04 สรุปแหล่งงานเต็มเวลา 
กพศ.1.4-2-05 สรุปแหล่งงานนอกเวลา 
กพศ.1.4-3-01 รายงานผลโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 
กพศ.1.4-3-02 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
กพศ.1.4-3-03 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ 
กพศ.1.4-3-04 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม                                 
กพศ.1.4-3-05 โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
กพศ.1.4-3-06 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
กพศ.1.4-3-07 โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจศึกษาสู่สากล  
กพศ.1.4-4-01 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
กพศ.1.4-4-02 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
กพศ.1.4-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  
กพศ.1.4-6-01 รายงานผลโครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
กพศ.1.4-6-02 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
กพศ.1.4-6-03 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่า 

http://teched.rmutp.ac.th/new/2018/03/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9961/
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จุดเด่น 
นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากมีระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
กิจกรมบางกิจกรรมรับนักศึกษาจ านวนจ ากัด ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางประดิษฐา   นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ    ในปีการศึกษา 2560 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  
          กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้  
          1.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
โดยมีผู้น านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกร รมพัฒนานักศึกษา เพ่ือวาง            
แนวทางการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(กพศ.1.5-1-01)  
          1.2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีฒน์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา และผู้น า
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (กพศ.1.5-1-02) 
          1.3. จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน (กพศ.1.5-1-03)  
                    1.4. ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (กพศ.1.5-01-04) 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 

2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

2.1.1 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23 -24 ก.พ.61 ณ อาคารพร้อม
มงคล คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-2.1-01) 

2.1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”(การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร (กพศ.1.5-2-2.1-02) 

2.1.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระหว่างวันที่ 15 -28 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง
และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน         
(กพศ.1.5-2-2.1-03) 
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2.1.4 โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 1302-1303 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ (กพศ.1.5-2-2.1-04) 

2.1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 
คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-2.1-05) 

2.1.6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3      
คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-2.1-06) 

 

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒ นานั กศึกษา ด าเนิ นการจัด โครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการส่ งเสริมสุขภาพ                       

จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
          2.1.1 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ด าเนินการจัด
โครงการระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
(กพศ.1.5-2-2.2-01) 
          2.1.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ด าเนินโครงการ 
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) รอบมหกรรม
ระหว่างวันที่  22 - 31 มกราคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัย เทคโน โลยี ราชมงคลธัญบุ รี  จ .ปทุมธานี                  
(กพศ.1.5-2-2.2-02) 
         2.1.3 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 พระนครเกมส์ ด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 27 พฤศภาคม – 9 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ สนามกีฬา
กลางจังหวัดนนทบุรี  (กพศ.1.5-2-2.2-03)      
        2.1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา เพื่อเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2561 ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2 
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพศ.
1.5-2-2.2-04) 
 

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม      

จ านวน 4 โครงการ ได้แก่  
          2.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่  5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 กิจกรรมที่ 1 ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์
ธรรมชาติป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม  วันที่ 8 มีนาคม 2561 กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือประโยชสุขต่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพภาคกลาง  จ.
ฉะเชิงเทรา วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กพศ.1.5-2-2.3-01)         
         2.3.2 โครงการศึกษาพันธุกรรมพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 -16 
มีนาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี (กพศ.1.5-2-2.3-02)         
         2.3.3 โครงการ D.I.Y. ZONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้...ด้วยมือฉัน 
ด าเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-2.3-03)         
          2.3 .4 โครงการ RMUTP-CNE-CLEAN&CLEAR มทร.พระนครร่วมใจเก็บขยะท าความดี เพ่ื อ           
สังคม ด าเนินการวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร        
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(กพศ.1.5-2-2.3-04)      
    

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
               กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ 
        2.4.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 
2560 ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (กพศ.1.5-2-2.4-01)         
        2.4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระหว่างวันที่ 15 -28 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ    
หนานหนิง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน       
(กพศ.1.5-2-2.4-02)    
         2.4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่  5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561  ณ มทร.พระนคร (กพศ.1.5-2-2.4-03)         
         2.4.4 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” ด าเนินการวันที่      
20 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-2.4-04)             

 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ 
ได้แก่ 
         2.5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพ ระหว่าง
วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กพศ.1.5-2-2.5-01)         
         2.5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม
ภายในประเทศ) ระหว่างวันที่  5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561  ณ มทร.พระนคร และกิจกรรมการแสดงผลงาน
นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคล
อาภา คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-2.5-02)         
         2.5.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระหว่างวันที่ 15 -28 พ.ค. 61 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ   หนานห
นิงและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
(กพศ.1.5-2-2.5-03)         

โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาในด าเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เ พ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 2 โครงการได้แก่ 

 

          3.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพ ระหว่าง
วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กพศ.1.5-3-3.1-01) 
         3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค.61 ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด็นท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี    
(กพศ.1.5-3-3.2-02) 
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 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมนิผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
      กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 และได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (กพศ.1.5-4-01) เพ่ือให้แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัด
กิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป ดังนี้     

ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็นของ
คณะกรรมกำร 

 

 เชิงปริมาณ ความพึง
พอใจ 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ แนวทาง 
แก้ไขปัญหา 

 

งบประมำณเงินรำยได้  
1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 
 
 
 
 

แผน ร้อยละ 85 
ของ  

80 = 68 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

- เป็นโครงการที่
ดี ได้เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกัน การ
เข้าสังคม และได้
ปรับทัศนคต ิ

-  

ผล 82 คน 90.40 การสังเกต
พฤติกรรม 

 

2 โครงการกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45  

แผน ร้อยละ 85 
ของ 

300=255 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

- จ านวนรถรับส่ง
ไม่ เพี ย งพ อต่ อ
การให้บริการ 

-จ้ า ง เห ม า ร ถ
รับส่งให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

 

ผล 272 88.60 90.60  
๓ โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” 

แผน ร้อยละ 85 
ของ 

210=179 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

- นั ก กี ฬ า ไม่ มี
ระเบียบวินัย ท า
ใ ห้ เ สื่ อ ม เ สี ย
ชื่อเสียง 
 

- ควบคุมดูแล 
อย่ างเคร่งครัด
และออกระเบียบ
เพื่ อ เป็ น ก า ร
ป้องกันเหตุและ
ลงโทษ 

ผล 252 คน 
 

88.50 91.40 

4 โครงการกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร คร้ังที่ 12  
“พระนครเกมส์” 

แผน ร้อยละ 85
ของ 1,300 
=1,105คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

- - 

ผล 1,300 คน 87.20 88.70   
5 โครงการปฐมนิเทศ แผน ร้อยละ 85 

ของ 4,200 
=3,604  

คน 
 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

-ห้องน้ ามีไม่
เพียงพอ 
-แอร์ไม่เย็น 

-จัดให้นักศึกษา
รุ่นพี่พานักศึกษา
ใหม่พารุ่นน้องไป
เขา้ห้องน้ าชั้น 2 
และชั้น 1 
 ผล 85.20 88.80 100 

6 โครงการยกยอ่งเชิดชูนักศึกษาคนดีศรี
ราชมงคลพระนคร (นักศึกษาดีเด่น) 

แผน ร้อยละ 85
ของ  

80=6๘คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

- - 

ผล 75 คน 90.40 89.80 
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7 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แผน ร้อยละ 85 
ของ 

3,315= 
2,818 คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

-ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
ควรกระชับ
มากกว่านี ้

-ลดล าดับ
ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

ผล 2,830 คน 85.20 85.60 
8 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ

นักศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 
แผน ร้อยละ 85 

ของ
60=51 

คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

- - 

ผล 48 คน 88.60 86.60 
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น า

นักศึกษาเพื่อเป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์  
(ระยะที่ 1) 

แผน ร้อยละ 85 
ของ  

70 = 60 
คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 

- อยากให้มีคู่มือ 
ก า ร รั บ น้ อ ง
สร้างสรรค์เพื่อใช้
เป็ นต้นแบบใน
การจัดกิจกรรม 

- ของบประมาณ
ในการจัดท าคู่มือ 
แ ล ะ น า ขึ้ น
เว็บไซต์เพื่อง่าย
ต่อการเข้าถึง ผล 64 คน 92 90.20 

(ระยะที่ ๒) แผน ร้อยละ 85
ของ

200=170 
คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

ผล 180 93.20 94 
10 โครงการฝึกอบรมทักษะเพือ่เสริมความรู้

ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร 
“อาหารไทยดั้งเดิม” 

แผน ร้อยละ 85 
ของ 

50=43 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ  
85 

-เป็นกิจกรรมที่ดี
อ ย า ก ใ ห้ จั ด
อบรมหลักสูตร
อื่นเพิ่มเติม 

-เสนอของบ 
ประมาณเพื่อ 
จัดกิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

ผล 53 คน 96.40 94.80 
11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็น

เลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” 
(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ) 

ผล ร้อยละ 85 
ของ 

25=21 
คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

-ควรจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนกับ
สถานศึกษาอื่น
บ้าง 

- รองกิจการฯ 
จะน าเสนอต่อที่
ประชุม CEO 
 
 
 

แผน 24 คน 95.20 97.40 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) 
มทร.พระนคร 

แผน ร้อยละ 85 
ของ  

80 = 68 
คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

- เนื้ อ ห า ก า ร
อ บ ร ม แ น่ น
เกินไป 
- เน้นการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

-ปรับเปลี่ยนหลัก 
สูตรการอบรม 
ให้ ก ระชับมาก
ขึ้น 
 ผล 81 คน                                                 85.40 การสังเกต 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร 
เชิง

ปริมาณ 
ความ 

พึงพอใจ 
การบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ แนวทาง 

แก้ไขปัญหา 
งบประมำณเงินแผ่นดิน  
13 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่

อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกัน
คุณภาพ 

แผน ร้อยละ 
85 ของ  

80 = 68 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

-อยากให้มีการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม
เครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
- กิ จ ก ร ร ม
น่าสนใจ 
-เวลาในการจัด
นิทรรศการน้อย

-เ ส น อ ข อ
งบประมาณ 
เพื่อจัดกิจกรรม 
ต่ อ เนื่ อ ง เป็ น
ประจ าทุกปี 
 

ผล 81 คน 86.80 88.60 
และการ
สังเกต 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-28                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

เกินไป 
14 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ

นักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 
14” (การฝึกอบรมภายในประเทศ) 
 

แผน ร้อยละ 
85 ของ  
70=67 

คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ 
85 

-เ พิ่ ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อให้
นัก ศึกษาสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น 

-ประชาสัมพันธ ์
โครงการผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

ผล 24 คน 95.20 97.40 
15 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถาน

ประกอบการ 
แผน ร้อยละ 

85 ของ 
3,200=
2,720

คน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

-โต๊ ะ  ส ถ า น ที่
ก รอ ก เอ ก ส า ร
น้อยเกินไป 

-จั ด เต รียม โต๊ ะ
เก้าอี้เพื่อบริการ
แก่นักศึกษา 
เพิ่มขึ้น 

ผล 3,018 
คน 

90.80 86 
 

 
 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 (กพศ.1.5-5-01) และมีการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ สรุปได้ดังนี้  
 

1. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
อย่างน้อยด้านละ 1 กิจกรรม/โครงการ 

 

ผลการด าเนินงาน  
1. กิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

1.1 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ  
1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”(การฝึกอบรม

ภายในประเทศ)  
1.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)  
1.4 โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม”  
1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
1.6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

 

2. กิจกรรมกีฬา นันทนาการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 4 โครงการ 
2.1 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 
2.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45         
2.3 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 พระนครเกมส์  
2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา เพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
 

      3.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ 
           3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม 
                ภายในประเทศ)          
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           3.2 โครงการศึกษาพันธุกรรมพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
           3.3 โครงการ D.I.Y. ZONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้...ด้วยมือฉัน  
           3.4 โครงการ RMUTP-CNE-CLEAN&CLEAR มทร.พระนครร่วมใจเก็บขยะท าความดี                    
                 เพ่ือสังคม 
       4.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 4 โครงการ 
            4.1 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน  
            4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลก 
                 เปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)          
            4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม 
                 ภายในประเทศ)  
            4.4 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น”  
 

       5.  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3 โครงการ 
           5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพ                  
           5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การฝึกอบรม 
                ภายในประเทศ)          
           5.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา 
                แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
 

   2. จ านวนกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ 
 

    ผลการด าเนินงาน 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 2 โครงการได้แก่ 
          1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพ           
          2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มหาวิทยาลัย 
              เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

3. ร้อยละ 80 ของจ านวนกิจกรรม/โครงการ ส าเร็จตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 มีจ านวนกิจกรรม/โครงการ ทั้งสิ้น 18 โครงการ 
ด าเนินการส าเร็จตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 18 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 
กองพัฒนานักศึกษา น าผลการประเมินมาปรับปรุง ดังนี้ 
 

1. กิจกรรม/โครงการ ที่มีความจ าเป็นต้องจ้างเหมารถเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน มีการขอเสนอ 
งบประมาณอยู่ในกิจกรรมและโครงการ ในปีต่อไป (แบบเสนอของบประมาณ) (กพศ.1.5-6-01) 

2. จัดท าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพ่ือก ากับ  
ดูแลนักศึกษา (กพศ.1.5-6-02) 
           3.   จัดท าคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการดูแลนักศึกษาให้ด าเนินการจัดกิจกรรมรับน้อง
อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กพศ.1.5-6-03) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(กพศ.1.5-1-02) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1  

(กพศ.1.5-1-03) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

(กพศ.1.5-1-04) 
(กพศ.1.5-4-01) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

(กพศ.1.5-2-2.5-01) 
(กพศ.1.5-3-3.1-01) 

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพ 

(กพศ.1.5-2-2.4-01) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา  
(กพศ.1.5-3-3.2-02) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)        

มทร.พระนคร  
(กพศ.1.5-2-2.1-03) 
(กพศ.1.5-2-2.4-02) 
(กพศ.1.5-2-2.5-03) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”         
(การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 

(กพศ.1.5-2-2.1-02) 
(กพศ.1.5-2-2.3-01) 
(กพศ.1.5-2-2.4-03) 
(กพศ.1.5-2-2.5-02) 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” 
(การศึกษาอบรมภายในประเทศ)  

(กพศ.1.5-2-2.1-04) โครงการฝึกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  
(กพศ.1.5-2-1-08) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน านักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ 
(กพศ.1.5-2-2.1-06) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
(กพศ.1.5-2-2.1-01) โครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ  
(กพศ.1.5-2-1-11) โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0  
(กพศ.1.5-2-2.1-05) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
(กพศ.1.5-2-2.2-01) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 
(กพศ.1.5-2-2.2-02) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
(กพศ.1.5.2-2.3-03) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์”  
(กพศ.1.5-2-2.3-02) โครงการศึกษาพันธุกรรมพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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(กพศ.1.5-2-2.3-03) โครงการ D.I.Y. ZONTEST 2017 ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
...ด้วยมือฉัน 

(กพศ.1.5-2-2.3-04) โครงการ RMUTP-CNE-CLEAN&CLEAR มทร.พระนครร่วมใจเก็บขยะท าความดี 
เพ่ือสังคม 

(กพศ.1.5-2-2.4-04) โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 

(กพศ.1.5-4-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 
(กพศ.1.5-6-01) แบบเสนอของบประมาณประจ าปี 
(กพศ.1.5-6-02) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
(กพศ.1.5-6-03) คู่มือจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์   
 
 
 

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 2560 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ          
        งานสร้างสรรค์ 
         ในปีการศึกษา 2560 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) 

     - ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
                - ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปจจุบันและผลงานที่ผานมา  
                - ขอมูลดานแหลงตีพิมพ์ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์เผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
                 - ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
และงานสรางสรรค ์
                 รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย 
          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
จัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th) (สวพ. 2.1-1-04) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ใหค าปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
http://rpm.rmutp.ac.th/
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- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน 
สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)   
         ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้น
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  
         1) มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนไปตามจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยกตาม
คณะต่าง ๆ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันตามข้อมูล
รายงานทางกายภาพ ดังนี้ (สวพ.2.1-2-01)    
                     -  ห้องปฏิบัติการ จ านวน 220 ห้อง พื้นที่ 18,597.22 ตร.ม. 
    -  ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 ห้อง พ้ืนที่ 4,067 ตร.ม. 
         2) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย 
เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านทรัพย์สินทางปัญญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อักขราวิสุทธิ์), เครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น, จังหวัดราชบุรี, อบต.บางครก และ อบต. หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รวมถึงภาคเอกชน บริษัท ดี
ไซต์ ธรู แอดซีลีเลชั่น จ ากัด 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
วิ จั ย ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ช่ น  Scopus  ScienceDirect , SpringerLink เ ป็ น ต้ น 
(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 0581.11/1061 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 โดยด าเนินงานระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี (สวพ.2.1-2-06) และ มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1850 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัด
นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยด าเนินงานจัดนิทรศสการในงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2561 (สวพ. 2.1-2-07)      
       6) มีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดย
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-2-08)   
 3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

     1) ก าหนดจุดเน้นลักษณะของข้อเสนอการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562(สวพ.2.1 -3-01) และ 
ก าหนดยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย (สวพ.2.1-3-02) ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิจัย   มีทิศทางในการท างาน
วิจัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
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     2) มีการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อเสนอการวิจัย  ที่มี
คุณภาพ ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอ
ของบประมาณในลักษณะบูรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ.2.1-3-03) ส าหรับประเมินข้อเสนอการ
วิจัยงบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปี และมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 202/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ .2.1-3-04) ส าหรับพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี        

    3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จ านวน  41,068,100 บาท ตามตาราง
สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 (สวพ.2.1-3-05) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (บาท) ปีงบประมาณ 2561 (บาท) 
 งบประมาณเงินรายจ่าย 49,404,900 37,607,400 
 งบประมาณเงินรายได้คณะ 2,583,000 2,560,700 
 งบประมาณเงินรายได้(วิจัยสถาบัน) 780,000 900,000 

รวม 52,767,900 41,068,100 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
         หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
         ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  
        1) สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน(2561) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1945 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สวพ.2.1-4-01)  
        2) และ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ได้มีการด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พ
ระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์
บทความในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1944 ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สวพ.2.1-4-02)     
        3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (2561) ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1067        ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9  
(สวพ.2.1-4-03)   
        4) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสรางสรรค์ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการทั้งระดับนานาชาติ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-4-04) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 19 ผลงาน งบประมาณ 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-35                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

982,712 บาท   
        5) สนับสนุนงบประมาณส าหรับจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ในวารสารที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  (สวพ.2.1-4-05) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 110 บทความ งบประมาณ 2,542,000 บาท 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
        นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
          ในปีการศึกษา 2560 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 าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0581.11/1946 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ
สู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (สวพ.2.1-5-03) โดยมีการด าเนินงานใน 4 กิจกรรม ดังนี้  
          กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin 
          กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) 
          กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการเขียนค าขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
          กิจกรรมที่ 4 เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
          3) มีการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อเสนอการวิจัย    ที่
มีคุณภาพ ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราช
มงคลพระนคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณในลักษณะบูรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ.2.1-5-04) 
           4) มีการสรางขวัญและก าลังใจใหนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
          - มีการให้ค่าตอบแทนส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ในวารสารที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-5-05) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 110 บทความ งบประมาณ 2,542,000 บาท 
          - จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล จ านวน 
10,000 บาท ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี  (18 มกราคม 2561) ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น (สวพ.2.1-5-06)     
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
       ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
       1) มีผู้รับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.2.1-6-01) และจัดท าขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยอ้างอิงจากกรมทรัพย์สิน
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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) มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 24 
ผลงาน (สวพ.2.1-6-05) ประกอบด้วย     - จดแจ้งลิขสิทธิ์ จ านวน 18 ผลงาน 
                                                    - สิทธิบัตร  จ านวน 7 ผลงาน 
                                                    - อยู่ระหว่างยื่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 2 ผลงาน 
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
 
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 เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th ในกล่อง

ระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย) 
สวพ. 2.1-1-04 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) 
สวพ.2.1-2-01 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.1-2-02 บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับหน่วยงานต่าง 

ๆ 
สวพ.2.1-2-03 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.1-2-04 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-2-05 เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th ในกล่อง

ระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย) 
สวพ.2.1-2-06 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1061 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 
สวพ.2.1-2-07 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1850 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.1-2-08 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติ  

http://ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยใน

ลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562            
สวพ.2.1-3-02 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย 
สวพ.2.1-3-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สวพ.2.1-3-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 202/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

สวพ.2.1-3-05 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2561 

สวพ.2.1-4-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1945 ลงวันที่ 16 พฤศ๗กายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

สวพ.2.1-4-02 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1944 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
จัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สวพ.2.1-4-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1061 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 

สวพ.2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

สวพ.2.1-4-06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 

สวพ.2.1-5-01 หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน 
สวพ.2.1-5-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-5-03 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.11/1946 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติ

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
สวพ.2.1-5-04 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 

 สวพ.2.1-5-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560 

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 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิ

http://ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

สวพ.2.1-6-05 สรุปข้อมูลการจดทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ในบางคณะงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมี
จ านวนน้อยมาก  

2. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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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.2561  (1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี.้- 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงิน 
 

จ านวน อ.
ประจ า 

ที่ปฎิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จ านวนอารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรฯ์ 4,890,400 0 4,890,400 32 152,825 5 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์
4,767,000 78,900 4,845,900 71 68,252.11 5 

3 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

390,000 0 390,000 30 13,000 1.08 

4** คณะบริหารธรุกิจ 1,677,260 0 1,677,260 84.5  2.72 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1,511,260 0 1,511,260 74.5 20,285.37 4.06 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 166,000 0 166,000 10 16,600 1.38 
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 4,013,800 949,990 4,963790 59 84,132.03 5 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 13,231,100 5,117,200 18,348,300 108 169,891.67 5 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 1,187,810 0 1,187810 84.5 14,056.92 2.81 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 879,830 4,653,259.39 5,533,089.39 28 197,610.34 5 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 8,488,300 0 8,488,300 21 404,204.76 5 

 รวม 9 คณะ 39,525,500 
 

10,799,349.39 
 

50,324,849.39 
 

518.00 - 36.61 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ = 

36.61   =        4.07  คะแนน 
9    
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.50 คะแนน 36.61 4.07 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 2.2-02 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-03 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.2-04 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.2-05 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-06 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-07 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.2-08 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.2-09 ตารางแสดงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 2.2-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      ผลักดันให้มีการน าผลที่ได้จากการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

คะแนนท่ีได้ =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   
                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   

 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

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

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 36 74 31 87.5 66 115 89.5 29 26 554 
- ปฏิบัติงานจริง 32 71 30 84.5 59 108 84.5 28 21 518 
- ลาศึกษาต่อ 4 3 1 3 7 7 5 1 5 36 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด           
- ปฏิบัติงานจริง           
- ลาศึกษาต่อ           
จ านวนผลงานทางวิชาการ 22 22 29 33 25 80 19 11 13 254 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สื บ เนื่ อ งจ ากการป ระชุ ม วิ ช าก าร
ระดับชาติ (0.20) 

9 5 20 4 
ว.=2 
ส.=2 

0 64 7 0 5 114 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

5 1 6 4 
ส.=4 

4 3 7 1 0 31 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2 
(0.60) 

0 6 1 1 
ส.=1 

0 1 0 1 0 10 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯ หรือตีพิมพ์
ใน วารส ารวิ ช าก ารที่ ป รากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

6 3 2 2 
ส.=2 

0 4 5 2 0 24 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐาน ข้ อมู ล ระดั บ น าน าช าติ ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 3 0 22 
ส.=22 

21 8 0 7 0 63 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
ก ารป ระ เมิ น ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารข อ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- ต า ร าห รื อห นั งสื อ ที่ ได้ รั บ ก า ร
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว (1.00) 

0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 22 22 29 33 25 80 19 11 13 254 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 10.60 14.40 8.60 ว.0.40 22.60 25.80 8.20 9.60 9.00  
ส.26.20 

จ านวนงานสร้างสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1 14 16 
- งานสร้ างสรรค์ ที่ มี การเผยแพร่ สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

          

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40) 

          

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

1 0 0  0 0 0 1 14 16 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

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

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

          

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 1       1 14 16 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 0.6       0.6 8.40  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ 

11.20 14.40 8.60 ว.0.40 22.60 25.80 8.20 10.20 17.40  
ส.26.20 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 

หน่วยงาน ผลรวมถ่วง นน. 
ของผลงานวิชาการ 

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจยัประจ า

ท้ังหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11.20 36 31.11 5.00 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14.4 74 19.46 3.24 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8.60 31 27.74 4.62 
4.คณะบริหารธุรกิจ 26.60 87.5  2.84 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26.20 77.5 33.81 5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.40 10 4.00 0.67 

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22.60 66 34.24 5.00 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25.80 115 22.43 3.74 
7. คณะศิลปศาสตร์ 8.20 89.5 9.16 2.29 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 10.20 29 35.17 5.00 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 17.40 26 66.92 5.00 

รวม 9 คณะ     36.73 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ = 
 

 36.73  =  4.08    คะแนน   
 9   
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.20 36.73 4.08 
 

 
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 2560 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวน

น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย 
3. ผลงานวิชาการที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อยเมื่อ

เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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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 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
       ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดชุมชนเป้ามายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ เรื่องเพ่ือพิจารณาการติดตามผลการ
ลงพ้ืนที่โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี 2561 ได้ก าหนดพ้ืนที่ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี เป็นพื้นที ่ส าหรับการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุด
โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2560) นั้น ทางคณะได้ส่งข้อเสนอโครงการย่อยในแผน จ านวน 8 
โครงการ จาก 8 คณะ ได้แก่   

1. โครงการการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มน้ าพริกแกงและกลุ่มทอ
ผ้ากระเหรี่ยง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

2. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ 

3. โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่ม
ชุมชน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว 
หมู่บ้านน้ าพุร้อน ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะศิลปะศาสตร์ 

6. โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ                
ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

7. โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม ณ วิสาหกิจชุมชน  
ห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 (สวพ. 3.1-1.0.1) ปรากฎตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่ 
1/2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 
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 2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
         มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือน าร่างแผนการบริการวิชาการ และคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักบริการวิชาการ               
ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความต้องการ และปัญหา ภายใต้โครงการบริการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือจัดท าแผนการบริการวิชาการร่วมกัน ส าหรับชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสนอของบประมาณในปี 2561 (ปีการศึกษา 2560)  (สวพ. 3.1-2-01) 
ปรากฎตามแผนการบริการวิชาการ (สวพ. 3.1-2-02) และรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 

ชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนบ้านพลู อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตัวเรือน
เครื ่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงิน  ท าให ้ช ุมชนบ้านพลู อ า เภอหนองหญ ้าปล้อง เก ิดรายได ้เสร ิม
นอกเหนือจากการทอผ้าจ าหน่าย ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน  (สวพ. 3.1-3-01) ปรากฏตามหนังสือการน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน จากชุมชนบ้านพลู ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2560 ชุมชนในอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  

- กลุ่มน้ าพริกแกงและกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ถังผ้าอเนกประสงค์  
ที ่ใส่พวกกุญแจ กระเป๋าทรงโฮโบ กระเป๋าทรงคลัทช์ ผลิตภัณฑ์น้ าพริกมะขามลูกหนามแดง 
น้ าพริกไก่กรอบทรงเครื่อง น้ าพริกหมูสับปะรด และน้ าพริกเผาทรงเครื่อง  

- วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ได้รับการพัฒนาการสร้างอาชีพการเพาะเห็ดกระด้าง เพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกในการเพาะเห็ด และการสร้างเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขาย 

- กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ไวน์จากกล้วย 

- กลุ่มชุมชนบ้านพุพลู ได้รับการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงิน 

- หมู่บ้านน้ าพุร้อน ได้รับการพัฒนาด้านการนวดแผนไทย 

- กล่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านเขาบันได ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโคมไฟจากผ้าไม้ไผ่ 
- กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงต าบลยางน้ ากลัดใต้ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอกะเหรี่ยง 

- วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ได้รับการพัฒนาการสกรีนลวดลายบนถุงผ้า การสร้างสรรค์
ถุงผ้าอเนกประสงค์ การออกแบบชั้นแสดงสินค้าขนาดเล็ก และการออกแบบกระดานส าหรับน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(สวพ.3.1-4-01) ปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

และในปีการศึกษา 2561 ชุมชนในอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการบริการต่อเนื่อง
เป็นปีที ่ 2 ในชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
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1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้การบ ารุงรักษาเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

2. โครงการการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มน้ าพริกแกงและ
กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2 ) 

3. โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน  
4. โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง  
5. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการ

ท่องเที่ยว 
6. โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ปีที่ 2)  
(สวพ. 3.1-4-02) ปรากฏตามค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  

 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
         เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนอ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังมีการท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ 
(สวพ.3.1-5-01) ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร 

ล าดับ เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือขา่ย 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 
1 องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหญา้
ปล้อง อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุร ี
(ระยะเวลา 4 ปี) 

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จะ
ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้น าชุมชน
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดการ
ผลิต การจัดการ และการตลาด 

1.2 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จะเป็นผู้ด าเนินการบริการวิชาการ 
วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อ
ยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ชุมชน  

1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า
ปล้อง จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การ
จัดการ และการตลาดของชุมชน  

1.4 ร่วมด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้ งสองฝ่าย
เห็นชอบร่วมกัน 

- โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน 
- โครงการการพัฒนาและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่ม
น้ าพริกแกงและกลุ่ มทอผ้ ากระเหรี่ย ง 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่ม
มูลค่าแก่ ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิต
เรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่
อาชีพอิสระกลุ่มชุมชน อ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
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ล าดับ เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือขา่ย 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็ งด้ านการท่องเที่ ยว 
หมู่บ้านน้ าพุร้อน ต าบลยางน้ ากลัด
เหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี 
- โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยาง
น้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตามแนวทางปรัซญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
ณ วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้าน
สามเรือน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 

2 เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 
(ระยะเวลา 5 ปี) 

2.1 เพื่อร่วมมือกันในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้าน 
     การบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟ้า 
2.2 เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ 
    ด้านวิชาการ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการ 
    บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการ 
    วิจัยและพัฒนาซึ่งกันและกัน 
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานในด้านต่าง ๆ 
    ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    พระนคร กับ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เช่น 
    การศึกษา ค้นคว้า การท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ 
    นวัตกรรมร่วมกัน 
2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารและ 
    การจัดการพลังงานที่เกาะสีชัง 

- โครงการวิจัยดา้นเซลลเ์ชื้อเพลิง 
(Fuel Cell) 
 

3 จังหวัดราชบุรี 
(ระยะเวลา 3 ปี) 

3.1 พัฒนาศักยภาพด้านบริการวิชาการ วิจัย และ 
     พัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ 
     ชุมชนในการใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 เพิ่มเสริมสรา้งศักยภาพด้านการจดัการธุรกิจ และ 
     ขยายโอกาสด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    และจังหวดั 

-โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน 
- กิจกรรมที่  1 กิจกรรมการส ารวจ
ปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยส ารวจข้อมูลชุมชนจ านวน 
25 กลุ่ม ของจังหวัดราชบุรี  
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ล าดับ เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือขา่ย 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 
   - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการให้

ค าปรึกษาเชิงลึก ร่วมกับชุมชน 9 
กลุ่ม โดยการพัฒนาเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ (LOGO) ของผลิตภณัฑ์ 
จ านวน 9 แบบ จาก 9 กลุ่มชุมชนของ
อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอด าเนิน
สะดวก อ าเภอโพธาราม อ าเภอจอม
บึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา 
รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ชุมชนร่วมกับชุมชนคู
บัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุร ี
จังหวัดราชบุร ี

4 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางครก อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี(ระยะเวลา 4 ปี) 

4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จะ
ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้น าชุมชนใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิต 
การจัดการ และการตลาด 

4.2 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จะเป็นผู้ด าเนินการบริการวิชาการ วิจัย
และพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน  

4.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กับ องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก จะ
ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนรู้ การจัดการ และ
การตลาดของชุมชน  

4.4 ร่วมด าเนินกิจกรรมอื่ นๆ  ที่ ทั้ งสองฝ่ าย
เห็นชอบร่วมกัน  

- โครงการการบริการวิชาการสญัจรสู่
ชุมชน 

 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี

จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ “โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จ านวน 88 คนจากอาจารย์ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 15.88 ของอาจารย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัย (สวพ.3.1-6-01) ปรากฏ
ตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนและเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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คณะ จ านวนคน 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
    - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 

- เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
4 
- 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
    - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 

 - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
2 
16 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
 - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
2 
3 

4. คณะบริหารธุรกิจ  
 - เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
 - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
- 

15 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
   - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
- 
9 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 

   - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
3 
10 

7. คณะศิลปศาสตร์  
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 

   - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
2 
8 

8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 

   - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
2 
5 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 

   - เข้าร่วมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมฯ 

 
2 
5 

รวม 88 
 

  

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
 
รายการหลักฐาน  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 3 

เมษายน 2560 
สวพ.3.1-2-01 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 
สวพ.3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
สวพ. 3.1-3-01 หนังสือการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน จากชุมชนบ้านพลู  

ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
สวพ.3.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวพ. 3.1-4-02 ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
สวพ.3.1-5-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร 
สวพ.3.1-6-01 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนและเอกสารรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทาง ในการบริการวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการ
ของชุมชน และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 

2. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอด และน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับของ

ชุมชน อีกทั้งยังพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนก่อนจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการหารายได้ให้มากขึ้น  
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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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 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะ ใน
งานวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ รับผิดชอบงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
บุคลากรในกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม
จาก 9 คณะ กองศิลปวัฒนธรรม กองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา และสนับสนุนการด าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ ก าหนดไว้  รวมทั้ งก ากับติดตามการด าเนิ นงานหรือความก้าวหน้ าของโครงการ / กิ จกรรม                                     
ให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01) (กศว. 4.1-1-02) (กศว. 4.1-1-03) 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
     โดย คณะกรรมการท าน ุบ าร ุงศ ิลปวัฒนธรรมได ้ร ่วมก ันประช ุมจ ัดท าแผนด ้านการท าน ุบ าร ุง
ศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดโดย ก าหนดตัวชี้วัดให้บรรลุตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ข้อ 
 1.จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ 
 2.จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย  
 3.ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ  
 4.จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5.จ านวนโครงการสนองงานในโครงการพระราชด าริ/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/โครงการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-53                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

   ในการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
2 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561) 

โดยในปีการศึกษา 2560 ในแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั้งสิ้น 51 โครงการ  
/กิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7,234,900 บาท ซึ่งแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กศว. 4.1-2-01) (กศว. 4.1-2-02) (กศว. 4.1-2-03) 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       โดย คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้งเพ่ือ
ก ากับติดตาม ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4 การ
เตรียมการและการก ากับติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561  ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.3 การก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 
2560) 

- ระเบียบวาระที่ 5.3.1 รายงานผลรอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
มั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- ระเบียบวาระท่ี 5.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 
- ระเบียบวาระท่ี 5.3.3 การเตรียมการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 

(กศว. 4.1-3-01) (กศว. 4.1-3-02)  
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
โดยผู ้ร ับผิดชอบโครงการท าน ุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   

มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานในโครงการ ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามที่ก าหนด                  
ในแผนปฏิบัติราชการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 6 ตัวชี้วัด โดยทั้ง 47 โครงการ/กิจกรรม มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            
คิดเป็นร้อยละ  95 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี              
คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม  50 โครงการ/กิจกรรม ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
5. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 95.31  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน 
6. โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ของแผน (กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการด าเนินงาน   ผลผล ิต  : ผล งานท าน ุบ า ร ุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2557) 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประชุมร่วมกันและ
สรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแผนและให้
เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งตามตัวชี้วัดนั้นบรรลุตามตัวชี้วัดทุกข้อ               
จึงให้ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนที่ท าไว้อยู่อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ด าเนินการมาในแผนสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   อีกทั้งมีข้อเสนอแนะให้ลดโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกับคณะ เช่น โครงการสืบสานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษา  โครงการ อพ.สธ เป็นต้น ซึ่งได้น าไปปรับปรุงแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีถัดไป โดยให้
ด าเนินการ ณ ส่วนกลาง คือ กองศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ด าเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
(กศว. 4.1-5-01) (กศว. 4.1-5-02 )                      
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีการศึกษา 2560 ต่อสาธารณาชนในระดับมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th  (กศว. 4.1-6-01)  
2. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม http://teched.rmutp.ac.th/new/  (กศว. 4.1-6-01)2 
3. เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ (กศว. 4.1-6-03) 
4. เว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/  (กศว. 4.1-6-04) 
5. เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ http://bus.rmutp.ac.th/  (กศว. 4.1-6-05) 
6. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.rmutp.ac.th/  (กศว. 4.1-6-06) 
7. เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/  (กศว. 4.1-6-07) 
8. เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://larts.rmutp.ac.th/2554/  (กศว. 4.1-6-08) 
9. เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ 

(กศว. 4.1-6-09) 
10. เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ http://arch.rmutp.ac.th/  (กศว. 4.1-6-10) 
11. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv  (กศว. 4.1-6-11) 
12. Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม https://bit.ly/2MhH3Je  (กศว. 4.1-6-12) 
13. Facebook คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/hecrmutp2016/  

(กศว. 4.1-6-13) 
14. Facebook คณะสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/mctrmutp  (กศว. 4.1-6-14) 
15. Facebook คณะบริหารธุรกิจ https://www.facebook.com/rmutpbus/  (กศว. 4.1-6-15) 
16. Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.rmutp.ac.th/?cat=8  (กศว. 4.1-6-16) 
17. Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://bit.ly/2vuSvYs (กศว. 4.1-6-17) 
18. Facebook ค ณ ะ ศิ ล ป ะ ศ าส ต ร์  https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?ref=br_rs   

(กศว. 4.1-6-18) 
19. Facebook คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น https://bit.ly/2w2iqGD(กศว. 4.1-6-19) 
20. Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ https://www.facebook.com/arch.rmutp/  
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(กศว. 4.1-6-20) 
21. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv   

 (กศว. 4.1-6-21) โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จ านวน  1 เรื่อง 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จ านวน  8 เรื่อง 
3. คณะสื่อสารมวลชน     จ านวน  1 เรื่อง 
4. คณะบริหารธุรกิจ     จ านวน  3 เรื่อง 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน  2 เรื่อง 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน  5 เรื่อง 
7. คณะศิลปศาสตร์     จ านวน  1 เรื่อง 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวน  2 เรื่อง 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน  3 เรื่อง 
10. กองศิลปวัฒนธรรม    จ านวน  11 เรื่อง 

 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6                    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการท าขนมชุดทอง 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ Presentation ภาพเคลื่อนไหว 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการร าอวยพรในงานมงคล 
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการของช าร่วยจากใจ รังสรรค์ด้วยตัวเอง 

(กศว. 4.1-6-22) (กศว. 4.1-6-23) (กศว. 4.1-6-24) 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

ล าดับ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4.3 
ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

เรื่อง 19 37 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 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 1144/2560 
(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
(กศว. 4.1-2-02) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ปีงบประมาณ 2561) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-2-03) รายงานการประชุมสภามทร.พระนคร ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
(กศว. 4.1-3-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 มีนาคม 2561 
(กศว. 4.1-4-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน 
(กศว. 4.1-5-01) ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน 
(กศว. 4.1-5-02) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2561 

(ปีงบประมาณ 2562) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)   
(กศว. 4.1-6-01) https://www.cul.offper.rmutp.ac.th 
(กศว. 4.1-6-02) http://teched.rmutp.ac.th/new/ 
(กศว. 4.1-6-03) http://www.hec.rmutp.ac.th/ 
(กศว. 4.1-6-04) http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/ 
(กศว. 4.1-6-05)   http://bus.rmutp.ac.th/ 
(กศว. 4.1-6-06) http://sci.rmutp.ac.th/ 
(กศว. 4.1-6-07) http://eng.rmutp.ac.th/ 
(กศว. 4.1-6-08) http://larts.rmutp.ac.th/2554/ 
(กศว. 4.1-6-09) http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ 
(กศว. 4.1-6-10) http://arch.rmutp.ac.th/ 
(กศว. 4.1-6-11) https://www.facebook.com/rmutpculdiv  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กศว. 4.1-6-12) https://bit.ly/2MhH3Je 
(กศว. 4.1-6-13) https://www.facebook.com/hecrmutp2016/ 
(กศว. 4.1-6-14) https://www.facebook.com/mctrmutp 
(กศว. 4.1-6-15) https://www.facebook.com/rmutpbus/ 
(กศว. 4.1-6-16) http://sci.rmutp.ac.th/?cat=8 
(กศว. 4.1-6-17) https://bit.ly/2vuSvYs 
(กศว. 4.1-6-18) https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?ref=br_rs 
(กศว. 4.1-6-19) https://bit.ly/2w2iqGD 
(กศว. 4.1-6-20) https://www.facebook.com/arch.rmutp/ 
(กศว. 4.1-6-21) https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv 
(กศว. 4.1-6-22) รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ 
(กศว. 4.1-6-23) ภาพหน้าจอที่เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook  
(กศว. 4.1-6-24) เอกสารเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการบริการ
วิชาการผ่านโครงการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน  

2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากบุคลากรมาไว้ในคลัง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   7 ข้อ  7 5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2560   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. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบาย
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย และการอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการด าเนินงานในปี 
ที่ผ่านมา ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นบุคลากร
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พบว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ง 8 ประเด็น จุดอ่อน 22 ประเด็น และ
สภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาส 7 ประเด็น และอุปสรรค 9 ประเด็น จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้น าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ และประกอบการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์โดยการจัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือร่วมกันระดมความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
และก าหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อรองรับนโยบาย
รัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนประเทศยุคดิจิทัลเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงมีการทบทวนการด าเนินงานตามพันธ
กิจ และได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาคมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ น าผลที่ได้จากการประชาพิจารณ์มาปรับปรุงร่างแผน ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (กนผ. 5.1.1 - 01) 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 
2560 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผน และน าแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ 
มาด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาหน่วยงานในระยะ 5 ปี และมหาวิทยาลัยไดน้ าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมีวิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึง
ของสังคม” เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 19 เป้าประสงค์ 48 กลยุทธ์ (กนผ. 5.1.1 
- 02) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (กนผ. 5.1.1 - 03) 

2. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนระยะ 5 ปี ได้แก่ แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ระยะที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ ่งด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) โดยมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรง
บันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” แผนการพัฒนา
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มหาวิทยาลัยผ่านการศึกษาวิเคราะห์ทั้งบริบทภายในและภายนอก อาทิยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และใช้หลักการบริหารคุณภาพ
โดยรวม Total Quality Management (TQM) ที่ พัฒนางานครอบคลุมทุกพันธกิจตามหลัก Balanced 
Scorecard (BSC) 4 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาองค์กร มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มิติคุณภาพบริการ และ
มิติประสิทธิผลรวมถึงการบริหารการเงินและงบประมาณ (กนผ. 5.1.1 - 04) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2561 (กนผ. 5.1.1 - 05) 

3. จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2574) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเนื่องจาก
บริบทสังคมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการมากขึ้น การให้
หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยามยามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยที่
ท าให้หน่วยงานต้องปรับตัวและเตรียมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงในมิติประสิทธิผล ในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ มีระบบกลไกในการจัดหางบประมาณที่เหมาะสม มีรายละเอียด 
ดังนี้  

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 
3.4 พัฒนารายได้จาก
องค์ความรู้  และการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
(มิติประสิทธิผล) 

สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยให้
น าไปบริการวิชาการและ
ส ร้ า งร าย ได้ จ ากก าร
บริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

1. บริหารจัดการองค์ความรู้ เพ่ือการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
2. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการจากองค์ความรู้
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
3. พัฒ นาศูน ย์ บ่ ม เพ าะธุ รกิ จ  (UBI) ให้ เข้ มแข็ ง 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 
4. พัฒนาการฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพ่ือการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 
5. พั ฒ น า ห น่ ว ย ธุ ร กิ จ เฉ พ า ะ ท า งสู่ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน 
5.5 ม ห าวิ ท ย าลั ย มี
รายได้และทรัพย์สิน 
สามารถพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
(มิติประสิทธิผล) 

สร้างระบบการหารายได้
อ่ื น น อ ก เห นื อ จ า ก
งบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจากภาครัฐ 

1 . จั ด ตั้ ง ส า นั ก ง า น เ พ่ื อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น 
เงินบริจาค 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์ เก่ า 
แ ล ะม ห าวิ ท ย าลั ย เ พ่ื อ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง 
3 . ส ร้ า งราย ได้ จ ากก ารบ ริ ห ารสิ น ท รัพ ย์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
4. การพัฒนารายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ตามพันธกิจ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ซึ่งมีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ จากงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ที่มาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้
จากงานวิจัยและการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน และรายได้จากดอกเบี้ย และเงินสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก  

 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์งบประมาณจาก 2 แหล่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากภาครัฐ มีแนวโน้มลดลงทุกปี และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัด
การศึกษา ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากอัตราจ านวนนักศึกษาลดลงในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต้องวางกรอบแนวทางการบริหารการเงิน จึงด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ทางการเงินในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน เพ่ือสร้าง
รายได้ในการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภายในปี พ.ศ. 2564 และเพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทางการเงิน พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (กนผ. 5.1.1 - 06) 

4. มหาวิทยาลัยใช้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574)  ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์  48 กล
ยุทธ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยด าเนินงานบูรณาการโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้การด าเนินงานตาม 54 ดัชนีชี้วัด 
เพ่ือใช้ดัชนีชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายรายปีเป็นกรอบแนวทางในการวัดความก้าวหน้า และวัดผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการด าเนินงานมาประกอบการพิจารณา แก้ไข
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ปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงาน วางแผนในอนาคตเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 และประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 2 – 3  พฤศจิกายน 2560 (กนผ. 5.1.1 - 07) 

มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากทุกหน่วยงานใน
สังกัด และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  จ านวน 2 ครั้ง ต่อปี 
ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และที่ประชุม
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา และกองนโยบายและแผนจะน าข้อเสนอแนะใช้ประกอบการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ในปีถัดไป โดยผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีรายละเอียด ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

     - ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด 
จ านวน 43 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 60 ดัชนีชี้วัด จ าแนกเป็น  

  ด าเนินงานบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 40 
ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 74.07 จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 54 ดัชนีชี้วัด 

  ด าเนินงานบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณจ านวน 3  
ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 50.00 จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 6 ดัชนีชี้วัด 

ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 
10/2560เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (กนผ. 5.1.1 - 08) โดยประธานได้พิจารณาผลการด าเนินงาน และมี
ข้อเสนอแนะ คือ เรื่องผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย
นั้น เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องแก้ไข เพราะเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีผลต่อการเสนอของบประมาณ และ
การประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นทุกคณะต้องน าไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน และช่วยกันก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบุคคลและการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๕ ปี ที่ทุกหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการวางแผน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบกองนโยบายและแผนน าข้อสังเกตนี้ ไปชี้แจงต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (กนผ. 5.1.1 - 09) 
มีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

     - ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด 
จ านวน 18 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 61 ดัชนีชี้วัด จ าแนกเป็น  

  ด าเนินงานบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 18 
ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 54 ดัชนีชี้วัด 
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  ด าเนินงานบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณจ านวน 0  
ดัชนีชี้วัด จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 7 ดัชนีชี้วัด  

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (กนผ. 5.1.1 - 10) 
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายหรือเกณฑ์
มาตรฐานไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ควรจะเป็นเท่าไหร่ในรอบครึ่งปี เพ่ือเป้นการตรวจสอบและเร่งรัดให้ด าเนินการ 
รวมทั้งดัชนีชี้วัดเดิมที่ไม่บรรลุผลเมื่อปีที่ผ่านมา เช่น เรื่องการวิจัย การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง
ภาษาอังกฤษของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงดัชนีชี้วัดที่ไม่ทันสมัยไม่เป็นไปตามความจริง 
ควรเร่งรัดด าเนินการเพื่อมิให้เป็นดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุผลในปีต่อๆ ไป  

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) โดยน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการ และกองนโยบายและแผน จะน าเสนอผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 2561 ต่อไป    

5. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และวัดผลด้วยระบบ
คุณภาพ PDCA เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์คือการประเมินผลการ
บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภา
มหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อทราบและขอข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และน า
ข้อเสนอะแนะรอบ 6 เดือนมาปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างปี เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกรอบเวลา และน าข้อเสนอแนะรอบ 12 เดือน ไปประกอบการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ในปีถัดไป  
 
รายการหลักฐาน 
  

รหัสหลักฐาน    รายการ  
กนผ. 5.1.1 - 01 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระ

ที ่4.8 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 

กนผ. 5.1.1 - 02 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

กนผ. 5.1.1 - 03 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ
ที ่4.6 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

กนผ. 5.1.1 - 04 - แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กนผ. 5.1.1 - 05 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระเบียบ

วาระท่ี 4.23 พิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กนผ. 5.1.1 - 06 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
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รหัสหลักฐาน    รายการ  
กนผ. 5.1.1 - 07 - หนังสือมหาวิทยาลัยที่ ศธ 0581.16/5271 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เรื่อง การน าแผน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2574) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สู่การปฏิบัติ 

กนผ. 5.1.1 - 08 - มติการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2560 ระเบียบวาระท่ี 4.8 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กนผ. 5.1.1 - 09 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 
5.9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560) 

กนผ. 5.1.1 - 10 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่
4.6 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 
 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก จึงมีนโยบายให้
ทบทวนศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย   

2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 
2560 – 2574) ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ ซึ่งได้มีการปฏิรูป
กระบวนการจัดท าแผนในการทบทวนบริบทต่างๆ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

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

          กระบวนการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยพิจารณาจากต้นทุนต่อหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน มีการ
ด าเนินการค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     1.การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสู งของมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารระดับสูงของคณะ รวมทั้งผู้รับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าต้นทุนต่อ
หลักสูตรพร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทาง การด าเนินการต่างๆ และน าผลของการค านวณต้นทุนมาวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรต่างๆ และน าส่งให้คณะได้พิจารณาเพ่ือเป็นการประเมินถึงการบริหารในแต่ละ
หลักสูตรของทุกคณะต่อไป (กค.5.1.2-01) 
     2.การค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมตั้งค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรทุกสิ้นปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ โดย
มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลทางการเงินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
(ระบบงาน ERP) รวมถึงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (ระบบงาน HRM) เป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร และร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางวิธีการในการค านวณ 
เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย การกระจายต้นทุนเข้าสู่หลักสูตร โดยมีแนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา 
ดังต่อไปนี้ 
          2.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ใน
พันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
          2.2 ค่าสาธารณูปโภค ทั้งมหาวิทยาลัยปันเข้าสู่คณะด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
          2.3 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง น าสู่คณะตามรายชื่อของบุคลากร 
          2.4 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเบิกจ่ายกองพัฒนานักศึกษา น าสู่คณะตามรายชื่อของนักศึกษา 
          2.5 น าค่าใช้จ่ายลงสู่ส านักงานคณบดี และหลักสูตรสาขาวิชา 
          2.6 ปันค่าใช้จ่ายจากส านักงานคณบดี ลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
          2.7 การค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยน าจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาและน าผลจากการค านวณต้นทุนต่อหลักสู ตรมา
วิเคราะห์ถึงรายละเอียด ของต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงหรือต่ า และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการบริหารหลักสูตร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
     3.ขอบเขตการค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นการน าต้นทุนของ
คณะจากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 
          3.1 ขอบเขตด้านหลักสูตร การรายงานต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใน 9 คณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 53 หลักสูตร 
          3.2 ขอบเขตด้านค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่รายงานทางการเงินของระบบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในผลผลิตการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร) ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายอื่น 
          3.3 ขอบเขตด้านเวลา เป็นผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

     ด้านประสิทธิภาพ จากการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตร
ด้านสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ พบว่าหลักสูตรที่มี
ต้นทุนต่อหลักสูตรที่ต่ าสุดคือ หลักสูตรวิชาการบัญชี ของคณะบริหารธุรกิจโดยมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 53,034,251.58 
บาท ค่า FTES เท่ากับ 1,149.78 จึงท าให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 
46,125.56 บาท ส าหรับต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงที่สุดคือ หลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต์ ต้นทุนรวมเท่ากับ 
6,700,202.16 บาท มีค่า FTES จ านวนน้อย เท่ากับ 41.00 จึงท าให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า สูงเท่ากับ 163,419.56 บาท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ   ส าหรับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่าหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรที่ต่ าสุด
คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ  
11,833,345.52 บาท มีค่า FTES จ านวน  160.89 จึงท าให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า เท่ากับ 73,549.29  บาท 

     ทั้งนี้จากการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้างต้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าบ ารุงการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 24,000 – 30,000 บาท ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ในภาคปกติ และ 36,000 – 46,000 บาท ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคสมทบจะเห็นได้ว่ามีความไม่
คุ้มค่าในแต่หลักสูตร ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น  
       - ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในภาครวมของคณะ เช่น ค่าเสื่อมราคาที่ดินและสร้างก่อสร้าง และค่า
เสื่อมราคาครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นอาจท าให้ต่อต้นทุนรวมในแต่ละหลักสูตรมี
จ านวนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนในบางหลักสูตรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
       - จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) มีอัตราที่ลดลงซึ่งถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญส่งผลต่อต้นทุนในแต่ละหลักสูตรที่เพ่ิมข้ึน 
 ด้านประสิทธิผล นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 93.40 
โดยจ าแนกออกเป็นรายคณะดังนี้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 - คณ ะบ ริห ารธุ รกิ จ  นั ก ศึ กษ า ใน ระดั บ ป ริญ ญ าต รี ได้ ง าน ท าต รงต าม ส าข าภ าย ใน  1  ปี                       
คิดเป็นร้อยละ 95.64 
          - ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์  นั ก ศึ ก ษ า ใน ระดั บ ป ริญ ญ าต รี ได้ ง าน ท าต ร งต าม ส าข าภ าย ใน  1  ปี                          
คิดเป็นร้อยละ 93.88 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
         - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี        
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คิดเป็นร้อยละ 90.54 
       - คณ ะวิศ วกรรมศาสตร์  นั กศึ กษ าใน ระดั บป ริญ ญ าตรี ได้ งานท าต รงตามสาขาภ ายใน  1  ปี                        
คิดเป็นร้อยละ 89.17 
      - คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี                
คิดเป็นร้อยละ 85.96 
     - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 93.14 
     - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี            
คิดเป็นร้อยละ 96.16 
     - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี               
คิดเป็นร้อยละ 91.47 
     - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้งานท าตรงตามสาขาภายใน 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 89.39 
         จากผลการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีงบประมาณ  
2561  มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคณาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้าน
ต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.5.1.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

หนังสือน าส่งรายงานต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร 
กค.5.1.2-02 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิชาประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
 
จุดเด่น 
     มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการรวมรวบ
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     พัฒนากระบวนการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร เพ่ือระบุค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรให้ชัดเจน  
ลดอัตราการปันส่วนค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร  
 

ผู้ รับผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สุใจ  พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายอภิสิทธิ์   ตนัอ่วม ผู้อ านวยการกองคลัง 
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง 

 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
        ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ 
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน โดยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1520/2561 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงฯ (กนผ. 5.1.3-01) มีหน้าที่ในการจัดวางนโยบาย ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. มหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุ มภายใน 
เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางในด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (กนผ. 5.1.3-02) โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์จากการรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 8 กิจกรรม พบว่า มีความเสี่ยงฯ จ านวน 2 กิจกรรม (กนผ. 5.1.3-03) ที่
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้ได้แก่  
 (1) การจัดการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในยุคประเทศไทย 4.0    
 (2) การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
และมหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้ 
 1. สถานการณ์ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน มีจ านวนหลายแห่งและมีความพร้อมในด้าน
การจัดการเรียนการสอนจึงท าให้เกิดอัตราการแข่งขันสูง 
 2. มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความเป็น
ดิจิทัลในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
 3. ประเทศไทยมีแนวโน้มของโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลง อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต  
เพราะมหาวิทยาลัยต้องอาศัยนักศึกษาในจ านวนที่มากพอในการด าเนินกิจการ 
 4. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและกับนักศึกษาต่างสถาบัน 
 5. มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ญาติหรือพวกพ้องของตน ความไม่เป็นธรรม การบิดเบือนการท างานของภาคราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน สร้างความเสียหายต่อระบบการบริหารจัดการในอนาคต 
 6. อุบัติภัยจากธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า หม้อแปลงไฟฟ้าลัดวงจรอาจเกิดอัคคีภัยได้ จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณายกร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 11 กิจกรรม (กนผ. 5.1.3-04)  เสนอผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีมติอนุมัติ

file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-01%20(แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ%20ปี61).pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-02%20(นโยบาย).pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-03%20(รายงานการประชุมคกก%2061_9%20ม.ค.)%20-%20.pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-04%20(แผนความเสี่ยง%20ปี61)..pdf
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แผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว (กนผ. 5.1.3-05) และ (กนผ. 5.1.3-06) 

ตารางแสดงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ านวน 11 กิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน 
1. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปน็ Digital University การบริหารจัดการ 

2. 
อาจารย์ประจ าที่ครบก าหนดการขอต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ยื่นขอต าแหน่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

การบริหารจัดการ 

3. 
หลักสตูรการจัดการเรยีนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ประเทศไทย 4.0 

การจัดการเรยีน
การสอน 

4. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม การบริหารจัดการ 
5. ปริมาณผลงานและคุณภาพของงานวิจัยลดลงและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ 
6. ศักยภาพในการจดัหาทุนวิจัยจากภายนอก การบริหารจัดการ 
7. ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ การบริหารจัดการ 
8. ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยไม่เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป การบริหารจัดการ 
9. แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การบริหารจัดการ 
10. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา การป้องกัน 
11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกัน 

         มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 5.1.3-
07) ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ (กนผ. 5.1.3-08) และมีการก ากับ ติดตาม พร้อมทั้ง
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (กนผ. 5.1.3-09) 
โดยผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ที่ได้จากผู้ที่รับผิดชอบในในแต่ละประเด็นพบว่า 
สามารถลดระดับของความเสี่ยงลงและอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ โดยมีการสรุปผลการรายงานการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (กนผ. 5.1.3-10) 
        

    จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทีไ่ด้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปั จจั ยที่ ไม่ สามารถควบคุมได้  ในกิจกรรมควบคุมความเสี่ ยงที่  3  เรื่อง หลักสู ตรการจัดการเรียน 
การสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ดังนี้ 
ความเสี่ยง : หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 
4.0 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1. นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเน้นการขับเคลื่อนประเทศ 
ยุคดิจิทัลเข้าสู่ประเทศไทย 4.0   
 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 โดยปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน ตอบโจทย์การน าไปใช้ 
และทันสมัย ส่งผลท าให้มีนักเรียน/นักศึกษามาสมัครเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งหลักสูตรที่รับนักศึกษาไว้สูงกว่าแผน มีรายละเอียด ดังนี้  

 

file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-05%20(รายงานการประชุมคกก%2061_9%20ม.ค.)%20-%20%20-%20Copy.pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-06%20(ให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน).pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-07%20(แผนบริหารความเสี่ยง_61)%20-.pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-07%20(แผนบริหารความเสี่ยง_61)%20-.pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-08%20(ส่งแผนบริหารความเสี่ยง_ปี61).pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-09%20ขอให้จัดส่งข้อมูลและขอเชิญประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-10%20(รายงานรอบ%206%20เดือน_61).pdf
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ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ 
และเอกชนหลายแห่งทีม่ีความพร้อม 
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง
ท าให้เกิดอัตราการแข่งขันสูง 
 
3. นักเรียนไม่มาสมัครเรียนเนื่องจาก
หลักสูตรล้าสมัย 

 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

นศ. (คน) 
จ านวนที่มา
สมัคร (คน) 

รับจริง 
(คน) 

สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

150 519 180 

สาขาอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร  

60 112 66 

สาขาเทคโนโลยโีทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง 

210 901 306 
สาขาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
สาขาการจดัการ 70 222 132 
สาขาการตลาด (หลักสูตร
เทียบโอน) 

70 165 85 

สาขาการตลาด (หลักสูตร 
4 ปี) 

165 486 171 

สาขาวิศวคอมพิวเตอร ์ 70 88 87 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 70 326 82 
สาขาออกแบบแฟช่ันและ
สิ่งทอ 

70 231 85 

สาขาสถาปตัยกรรม 
(สถ.บ.) (5 ปี) 

35 149 45 

        จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และผลจากการปรับปรุงหลักสูตรในแต่
ละสาขา ส่งผลให้ความเสี่ยงเรื่อง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีฯ ลดลง 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
มีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ในกิจกรรมความเสี่ยงอ่ืนๆ ดังนี้ 

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

อาจารย์ประจ าท่ี
ครบก าหนดการขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ยื่นขอ
ต าแหน่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นแผ่นพับและลง
เว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัท าเอกสารประกอบการสอน การเขียนผลงานทาง
วิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์รับทราบอย่างท่ัวถึง ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไดด้ าเนนิการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าผลงานทาง
วิชาการ จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 
 1. โครงส่งเสริมและพัฒนาการประกันคณุภาพภายใน เมื่อวันท่ี 14 - 15 ธันวาคม 2560 
 2. โครงการการเตรยีมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 3 ระยะ ระหว่างวันท่ี 
19 มีนาคม 2561 - 3 พฤษภาคม 2561  
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

 จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสรมิสนุนให้มีการจดัอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการต่างๆ จึงท าให้
มีสัดส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 2 คน โดยมีรายละเอยีดตามตาราง ดังนี้  
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 

ปีงบประมาณ รศ. ผศ. รวม     
พ.ศ. 2559 7 151 158     
พ.ศ. 2560 7 139 146     
พ.ศ. 2561 6 141 147     

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดม้ีนโยบายแร่งรัดการพัฒนาต าแหน่งทางวชิาการและส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการจดัท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์เดิมภายใน 
31 ตุลาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
31 ตลุาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนผู้เข้าร่วม 111 คน ระหว่างวันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 - 17 
มิถนุายน 2561 

แนวทางการพัฒนา
รายได้จากงาน
บริการสังคม 

 - มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายงานบริการสังคมโดยไดร้ว่มลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) รวมถึงการส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
หลายแห่ง ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มีรายได้จากการบรกิารสังคมเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน 
จ านวน 60,375,339 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้ 43,295,319.50 
บาท เพิ่มขึ้น จ านวน 17,080,019.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.45  (กนผ. 5.1.3-11) จากผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
แนวโน้มลดลง  

ศักยภาพในการ
จัดหาทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

- มหาวิทยาลัยไดส้่งเสริมพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยโดยการมีส่วนร่วมในการท าวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่สร้างเครือข่ายการวิจยั การตรวสอบระยะเวลาการขอทุน การ
ทบทวนกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบกลไก ให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับมากข้ึน ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
เพิ่มขึ้น คิดเป็นเงิน จ านวน 45,249,194 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
10,553,300 บาท เพิ่มขึ้น จ านวน 34,695,894 บาท คิดเป็นร้อยละ 328.76  (กนผ. 5.1.3-12) จาก
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งฯ ดังกล่าว แสดงให้เหน็ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
แนวโน้มลดลง 

แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- มหาวิทยาลัยได้ก าหนด “การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์” เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 (กนผ. 5.1.3-13)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและ
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประม าณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 

file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-11(ตารางแสดงรายรับโครงการบริการสังคม).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-12%20(ทุนวิจัยภายนอก).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-13%20(มติที่ประชุมคณบดี%20เรี่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน).pdf
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจดัจ้างครุภณัฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 (กนผ. 5.1.3-14) และได้ด าเนินการแจ้งเวียนประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2561 (กนผ. 5.1.3-15) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวทิยาลัยรับทราบและถือปฏิบตัิ
และให้มีการรายงานผลตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ต่อไป    
 

การป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษา 

- มหาวิทยาลัยได้จดัท าประกาศ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์และมาตรการจดักิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ (กนผ. 5.1.3-16) จัดท าคู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (Creative Activity List For Freshmen 2017) เพื่อให้นักศึกษาได้รบัทราบเข้าใจกฎระเบียบ 
และมีแนวปฏิบัติเกีย่วกับการรับนอ้งที่มีความสร้างสรรค์ ไมม่ีความรนุแรงทุกรูปแบบปลอดอบายมุข 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายกลุ่ม LINE ผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ไม่พบ
เหตุการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา แต่มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการจัดกิจกรรมควบคุมความเสีย่งในปี
ถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการก ากับดูแล
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อยา่งสร้างสรรค์  (กนผ. 5.1.3-17)   

     มหาวิทยาลัย มีการทบทวนการประเมิน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยได้น าผลการอบรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร 
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และโครงการฯ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 มาปรับปรุงการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือเป็นแนวทางใน  
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการโครงการฯ ใน
ระยะที่ 3 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
รอบ 6 เดือน เสนอในที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วาระที่ 5.5 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ. 5.1.3-18) ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผล
การด าเนินงานดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามพร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย ในล าดับต่อไป  
 
 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กนผ. 5.1.3-01) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1520/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

(กนผ. 5.1.3-02) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

file:///C:/Users/gift-pc/Desktop/กนผ.%205.1.3-14%20(จัดทำประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน).pdf
file:///C:/Users/gift-pc/Desktop/กนผ.%205.1.3-15%20(แจ้งเวียนประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-16%20(ประกาศมหาวิทยาลัย_ต้อนรับน้องใหม่).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-17%20(คู่มือรับน้องสร้างสรรค์ปี60).pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(กนผ. 5.1.3-03) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 2.2 
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
ปี พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) หน้าที่ 3 - 4 

(กนผ. 5.1.3-04) 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2561) จ านวน 11 กิจกรรม 

(กนผ. 5.1.3-05) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระท่ี 3.2 
เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6-7 

(กนผ. 5.1.3-06) 
หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/204  วันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารควมเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(กนผ. 5.1.3-07) 
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(กนผ. 5.1.3-08) 
หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/545  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งแผน
บริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(กนผ. 5.1.3-09) 

หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/1011  วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอให้
จัดส่งข้อมูลและขอเชิญประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินงานและจัดท าระบบเอกสารการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ครั้งที่ 1 

(กนผ. 5.1.3-10) 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(กนผ. 5.1.3-11) ตารางแสดงรายรับโครงการบริการสังคม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

(กนผ. 5.1.3-12) 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายได้ทุนวิจัยจากภายนอก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- 2561 

(กนผ. 5.1.3-13) 
รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2561 วาระท่ี 6.2 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หน้าที่ 9 

(กนผ. 5.1.3-14) 
หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/285 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

(กนผ. 5.1.3-15) 
หนังสือกองนโยบายและแผนที่ ศธ 0581.16/288 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกัน
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file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-04%20(แผนความเสี่ยง%20ปี61)..pdf
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file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-07%20(แผนบริหารความเสี่ยง_61)%20-.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-08%20(ส่งแผนบริหารความเสี่ยง_ปี61).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-09%20ขอให้จัดส่งข้อมูลและขอเชิญประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-10%20(รายงานผล_61_รอบ%206%20เดือน).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-11(ตารางแสดงรายรับโครงการบริการสังคม).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-12%20(รายได้ทุนวิจัยภายนอก).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-13%20(มติที่ประชุมคณบดี%20เรี่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-14%20(จัดทำประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-15%20(แจ้งเวียนประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน).pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน: กรณีจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

(กนผ. 5.1.3-16) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์และมาตรการจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และชุมเชียร์ 

(กนผ. 5.1.3-17) คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

(กนผ. 5.1.3-18) 

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วาระท่ี 5.5 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทาง
การด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 

 
จุดแข็ง 
     มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดอบรมโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้
มีการจัดอบรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) และให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน 

 
 

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

file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-16%20(ประกาศมหาวิทยาลัย_ต้อนรับน้องใหม่).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-17%20(คู่มือรับน้องสร้างสรรค์ปี60).pdf
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wz0f67/กนผ.%205.1.3-18%20(รายงานการประชุม%20CEO).pdf
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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 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นภายใต้กรอบแผน    
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561 เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยก าหนด     
ค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย 5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์  
9 กลยุทธ์  43 มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 60 ตัวชี้วัด (กบ.5.1-04-01)  จ าแนกเป็น 

- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 54 ตัวชี้วัด 
- ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2560  6 ตัวชี้วัด 

และมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 43 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งหมด 60 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.61  (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560) และได้มีการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ท าให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 48 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 60 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561) 
           1.2  จากการด าเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามแผน  
และเป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคมโดยมีรางวัลการันตี  ดังนี้ 

      1.2.1 ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการจัดอันดับ Runking   
of World Universities (อ้างอิงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยผลการจัดล าดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในล าดับ
ที่ 5010 ของโลก อันดับที่ 1864 ของเอเชีย อันดับที่ 182 ของเอเชียตะวันออกฉียงใต้ อันดับที่ 42 ของประเทศ
ไทย และอันดับที่ 4 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล (กบ.5.1-04-02) 

      1.2.2 ในปี พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย โดย uniRank (http://www.4icuorg/)  เป็นการจัดล าดับค่านิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
นานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามเว็บไซต์  ผลการจัดล าดับ ในรอบเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อยู่ในอันดับที่ 4554 ของโลก อันดับที่ 46 ของประเทศไทย และ
อันดับที่ 6 ในกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล   (กบ.5.1-04-03) 

     1.2.3 ในปีงบประมาณ 2560 จากการประเมินผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
พบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 77    
ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 91.59  และผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 84 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 94.31  (กบ.5.1-04-04) 

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

มหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา   
2557-2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี)  เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบระบบงาน
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งบประมาณท่ีเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ 
ตามก าหนดส านักงบประมาณ  และมหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการติดตามประจ าไตรมาสและประจ าปี  
(กบ.5.1-04-05– กบ.5.1-04-08) 
           2.2 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพ่ือให้การจัดส่ง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปริมาณการใช้กระดาษ และ 
ลดค่ากระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสาร (กบ.5.1-04-09)  

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.5.1-04-10)  
           2.3 จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                  
(กบ.5.1-04-11- กบ.5.1-04-14) 

         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 านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดให้ม ี
จุดศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษา หรือท่ีเรียกว่า one stop service ซึ่งนักศึกษา 
ทุกคนของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการ  
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญภายในเวลาที่ก าหนด  
อีกท้ังได้รับการบริการที่ดี และตอบสนองความต้องการของตนเองได้  (กบ.5.1-04-15)  
         3.2  มหาวิทยาลัย จัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในเรื่องสิทธิต่างๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี  
การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กบ.5.1-04-16 – กบ.5.1-04-19) 
         3.3  การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 

    จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์ 
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น 
               1)  จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1       
หน้ากองสื่อสารองค์กร (กบ.5.1-04-20) 
               2)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  (กบ.5.1-04-21) 
               3)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางโทรศัพท์สายตรงกองบริหารงานบุคคล   
งานวินัยและนิติการ เบอร์ 02-665-3743   
               4) มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางหนังสือระบบสารบรรณ  (กบ.5.1-04-22) 
               5) มีช่องทางประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 
(กบ.5.1-04-23)  

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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               6)  มีช่องทางประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/ (กบ.5.1-04-24) 
               7)  มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและงาน
ทะเบียน http://203.158.144.140/QCur/  (กบ.5.1-04-25)        
         3.4 จัดกิจกรรม โครงการรับฟังความคิดเห็น พบปะบุคลากร และกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชน และเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (กบ.5.1-04-26 - กบ.5.1-04-28)                   

  

        4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
4.1  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณบดี  

ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก (กบ.5.1-04-29)           
        5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

5.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่สอบทานสาระส าคัญ 
ทางการเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยง         
และเสนอแนะมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการฝ่ายข้างมากประกอบด้วย
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความเป็นกลาง (กบ.5.1-04-30)  

5.2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแทนแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือวางหลักการ และรวบรวมเอกสาร
เชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปร์ชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 (กบ.5.1-04-31) 

5.3  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี  2560 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจ าปี 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 
2561)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนครว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2553  ตามรายงานการประชุม           
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ.5.1-04-32)  
          5.4  จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เช่น โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล        
ในองค์กร (กบ.5.1-04-33) 
      6.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

6.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแทนแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือวางหลักการ และรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์
ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ชั่น
ในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยมหาวิทยาลัยฯได้ก าหนดผู้ก ากับและรับผิดชอบดัชนีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรับผิดชอบการหาข้อมูลสนับสนุนดัชนีตัวชี้วัดที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  โดยคณะ
กรรมการฯ มาจากทุกหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่เปน็ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ในการตอบดัชนีตัวชี้วัดที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ท าให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและป้องกันการปราบปรามการทุจริต โดยมีการ
ด าเนินการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการ
ประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment  (EBIT) 2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีสว่นได้ส่วยเสียภายใน Internal Integity and Transparency 
Assessment  (IIT)  3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก Extemal Integity and Transparency 
Assessment  (EIT)  จึงเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัอย่างแท้จริง (กบ.5.1-04-34) 

6.2  ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ แทน นายประกอบ  
ชาติภุกต์ ซึ่งได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือให้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ก าหนดให้คณาจารย์ประจ าและข้าราชการในมหาวิทยาลัย สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
(กบ.5.1-04-35)   

6.3  ในการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยได้เชิญข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 114 คน เพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2561 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น       
2 รุ่น  เพ่ือให้การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นมีความสอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (กบ.5.1-04-36)  

        7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการแก่

ผู้รับบริการ สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ได้มีการมอบอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างให้แก่         
อธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติราชการแทน  (กบ.5.1-04-37) 
        8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 

มีการจัดท า ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น (กบ.5.1-04-38                    
- กบ.5.1-04-40) 

   9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
  9.1 มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถีซึ่งไม่ตรงกับเพศก าเนิดของตน ในการเข้าเรียน  

เข้าสอบวัดผล ฝึกปฏิบัติงาน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(กบ.5.1-04-41) 

  9.2 ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อ านวยการกอง พ.ศ. 2560 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับการประเมินคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง               
(กบ.5.1-04-42) 
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 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
  10.1 ในการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. .... และ

มาตรา 77 แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึง
ได้แจ้งท าหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรทุกคนในสังกัด รวมถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลทั้ง 9 แห่ง รว่มแสดงความ
คิดเห็นประกอบการจัดท ารา่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ. .... (กบ.5.1-04-43)         

 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
 กบ. 5.1-04-01 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หน้าที่ 2 , หน้าที่ 14 ) 
 กบ. 5.1-04-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หน้าที่ 57-58) 
 กบ. 5.1-04-03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หน้าที่ 59) 
 กบ. 5.1-04-04 ตารางรายละเอียดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรร 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน ตามรายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 กบ. 5.1-04-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 

กบ. 5.1-04-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 

กบ. 5.1-04-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

กบ. 5.1-04-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 

กบ. 5.1-04-09 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    
กบ. 5.1-04-10 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารวนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552 

เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และHRM 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-04-11 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 20 ตุลาคม  2560 
  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กบ. 5.1-04-12 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 7 ธันวาคม   2560 
เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการธรรมาภิบาลในองค์กร 

กบ. 5.1-04-13 หนังสืองกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.15/พิเศษ  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน และขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1-04-14 หนังสืองานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ที่ ศธ 0581.14/อย 850  
ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ 
และพนักงานขับรถยนต์ “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” 

กบ. 5.1-04-15 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
กบ. 5.1-04-16 Flow chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ประจ าปี 
กบ. 5.1-04-17 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 5.1-04-18 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 5.1-04-19 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 5.1-04-20 ภาพกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1-04-21 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  
กบ. 5.1-04-22 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2561 เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 5.1-04-23  หน้าเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  
กบ. 5.1-04-24 หน้าเว็บไซต์แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/ 
กบ. 5.1-04-25 หน้าเว็บไซต์แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และ

ระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 http://203.158.144.140/QCur/ 

กบ. 5.1-04-26 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ที่ ศธ 0581.28/175  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ START UP TALK 

กบ. 5.1-04-27 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที ่ศธ 0581.28/212  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่นที่ 1 

กบ. 5.1-04-28 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที ่ศธ 0581.28/37 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  
2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการด าเนินธุรกิจผ่าน  
Social Media ส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

กบ. 5.1-04-29 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2560  ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 

กบ. 5.1-04-30 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559  ลงวันที่ 31  พฤษภาคม 2559 
กบ. 5.1-04-31 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1239/2560  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่  16 ตุลาคม  2560  และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง นโยบายการแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบรหิารงาน 

กบ. 5.1-04-32 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2561 

กบ. 5.1-04-33  หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 7 ธันวาคม  2560 
 เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการธรรมาภิบาลในองค์กร 

กบ. 5.1-04-34 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1239/2560  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการตอบแบบ 
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency  
Assessment: EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2561  และตารางผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบดัชนี 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1-04-35 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 
ประจ าและข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

กบ. 5.1-04-36 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2560   
เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี  2561 

กบ. 5.1-04-37 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1228/2560  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560   
เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1137/2560  ลงวันที่ 26 กันยายน 2560   
เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 977/2560  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560   
เรื่อง มอบอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กบ. 5.1-04-38 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560   
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

กบ. 5.1-04-39 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

กบ. 5.1-04-40 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2560   
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

กบ. 5.1-04-41 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2560  ลงวันที่        
26 กรกฎาคม 2560 

กบ. 5.1-04-42 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2560   ลงวันที่        
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รหัสหลักฐาน รายการ 
26 กรกฎาคม 2560 

กบ. 5.1-04-43 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.17/134  ลงวันที่ 11 มกราคม 
2561  เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 
      มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการบริหารจัดการธรรมาภิบาลเน้นเรื่องการบริหารจัดการธรรมาภิบาล
อย่างเด่นชัด 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการจัดสัมนาให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกระดับ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์  ทองนาค ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 

 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดท าคู่มือ
ขั้นตอนการท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1.5-01) เพ่ือให้คณะและ
หน่วยงานสนับสนุนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ จ านวน 24 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยคณะ รวม 9 คณะ (1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4.คณะบริหารธุรกิจ 5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.คณะวิศ วกรรมศาสตร์        
7.คณะศิลปศาสตร์ 8.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ) หน่วยงานสนับสนุน รวม 4 หน่วยงาน (1.สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.ส านักงานอธิการบดี  มีหน่วยงานในสังกัด 9 หน่วยงาน 
(1.กองกลาง 2.กองคลัง 3.กองนโยบายและแผน 4.กองบริหารงานบุคคล 5.กองพัฒนานักศึกษา 6.กองวิเทศ
สัมพันธ์ 7.กองสื่อสารองค์กร 8.กองศิลปวัฒนธรรม 9.ส านักประกันคุณภาพ) หน่วยงานเทียบเท่ากอง              
2 หน่วยงาน 1. ส านักงานตรวจสอบภายใน 2. ศูนย์การจัดการความรู้   
         โดยมหาวิยาลัยจัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้ (Knowledge Management Center:KM) (ศจร.5.1.5-02) 
เพ่ือก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานคณะมีโครงสร้างการแบ่งงาน         การ
จัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-03) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1.5-04) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1.5-05) เพ่ือให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
        1.ขั้นวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็น 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือวิเคราะห์   
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-06) ให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ศจร.
5.1.5-07) และองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะการท างานในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน (ศจร.5.1.5-08) 
        2.ขั้นจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
           ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 (ศจร.5.1.5-06)  และครั้งที่ 1/2561 (ศจร.5.1.5-09) และจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ (KM action plan) ตามปีงบประมาณ โดยก าหนดกระบวนการการจัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้ โดยระบุระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด (KPI) กลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบ (ศจร.5.1.5-10)  
        3.ขั้นน าเสนอเพื่อทบทวน 
           ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าเสนอเป้าหมายและแผนการ
จัดการความรู้ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้  (Chief Knowledge Officer : CKO) (ศจร.5.1.5-11)  
        4.ขั้นน าเสนอเพื่ออนุมัติ 
           4.1 ศูนย์การจัดการความรู้น าเสนอเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ต่ออธิการบดี  (Chief 
Executive Officer : CEO) เพ่ืออนุมัติ (ศจร.5.1.5-11) 
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          4.2 ศูนย์การจัดการความรู้ส่งเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน(ศจร.5.1.5-12) 
และจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-13) 
        5.ขัน้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
           5.1คณะ/หน่วยงานสนับสนุน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้          
ในองค์กรของคณะ/หน่วยงานสนับสนุนส่งให้ศูนย์การจัดการความรู้  (ศจร.5.1.5-14) เพ่ือจัดท าค าสั่งฯ                     
ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-05) จัดท าท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP ใน
ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือประสานงานและก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-15) 
จัดท าแผนการด าเนินงาน (ศจร.5.1.5-16) และแผนการจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย                    
และด าเนินการจัดการความรู้  (ศจร.5.1.5-17) โดยประสานงานกับทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรม                   
การจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่ าเสมอตลอดปีงบประมาณ (ศจร.5.1.5-18) โดยใช้ช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  ชุมชนนักปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่ความรู้                      
คู่มือ หนังสือเวียน การอบรม/สัมมนา ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Web board  
Web blog Facebook E-mail บ อร์ ด ป ระช าสั ม พั น ธ์  บ อ ร์ ด นิ ท รรศก าร  ก ระด าน ค วาม คิ ด  ฯ ล ฯ              
เ พ่ื อ ให้ อ า จ า ร ย์ /บุ ค ล า ก ร เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ น า ไป ใช้ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  (ศ จ ร .5 .1 .5 -1 9 )                     
           5.2 ศูนย์การจัดการความรู้  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน                          
ตามแผนการจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (ศจร.5.1.5-20) กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์
ความรู้ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ (ศจร.5.1.5-21) ให้ค าปรึกษา (ศจร.5.1.5-22)  จัดท าคู่มือฯ และแบบฟอร์ม
ต่างๆ (ศจร.5.1.5-01) เพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเครือข่ายภายใน (ศจร.5.1.5-
23) เครือข่ายภายนอก (ศจร.5.1.5-24) การสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ การประกวดคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และ
หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-25) การน าแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละคณะ/หน่วยงานสนับสนุน
มาถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของ
มหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-22) การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-
26) ตลอดจนใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
อาทิ เว็บไซด์การจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-27) คลิปสั้นความรู้ RMUTP KM Youtube Channel (ศจร.5.1.5-
28) การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  (ศจร.5.1.5-29) การจัดการความรู้ผ่านรายการ KNOW HOW 
ทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1.5-30)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการจัดการความรู้ ให้อาจารย์/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ  
           5.3 คณะ/หน่วยงานสนับสนุนและศูนย์การจัดการความรู้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้บันทึกในคลัง
ความรู้ ทะเบียนความรู้ (ศจร.5.1.5-31)  เว็บไซต์และสื่อสารสนเทศการจัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์
ความรู้(ศจร.5.1.5-27,28,29,30,31)  
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            6.ขั้นติดตามผลการด าเนินงาน 
              คณะ/หน่วยงานสนับสนุน/ศูนย์การจัดการความรู้  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการท างานตลอดจนร่วมกันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ (ศจร.5.1.5-32) มีบันทึกข้อความการติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-33)  
มีการเพ่ิมช่องทางการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 
(IQA - CDS) (ศจร.5.1.5-34) 
            7.ขั้นประเมินผล 
               7.1 ทุกคณะ/หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการจัดกา รความรู้        
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  (ศจร.
5.1.5-35) และส่งผลการด าเนินงานให้ศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ในปีต่อไป (ศจร.5.1.5-36) 
              7.2 ศูนย์การจัดการความรู้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประเมินผลเป้าหมาย
และแผนการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย  (ศจร.
5.1.5-37)  
           8. ข้ันน าเสนอผลการประเมิน 
               ศูนย์การจัดการความรู้น าเสนอสรุปการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ต่อ
อธิการบดี (CEO) ผ่านรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ (CKO) เพ่ือพิจารณา(ศจร.5.1.5-38) 
           9.น าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 
              ศูนย์การจัดการความรู้น าผลการประเมินมาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์เป้าหมายและแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป (ศจร.5.1.5-39)            
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-01 

 
คู่มือขั้นตอนการท างานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-02 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
ราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-03 โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ระดับคณะ เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ปีการศึกษา 2559 เข้าถึงได้จาก URL 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2015/11/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%8958-NEW-4-11-581.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-2/
https://drive.google.com/file/d/0Bz0xHgr0aLZnWkhwdXllZUR2OWs/view
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/%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%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-60.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ปีการศึกษา 2560 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-05 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2559 เข้าถึงได้จาก URL 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปีการศึกษา 2560 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 3/2560 เข้าถึงได้จาก URL 
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-07 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
มาตรการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-08 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561  
เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-09 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 1/2561 เข้าถึงได้จาก URL  

ศจร.5.1.5-10 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-11 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ
ยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และบันทึกข้อความท่ี  
ศธ0581.25/200 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดท าวิสัยทัศน์ฯ การจัดการความรู้
เพ่ือเสนอเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ
งานการจัดการความรู้และต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ URL 

ศจร.5.1.5-12 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/340 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก URL  
บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/215 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-13 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-14 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ของคณะเข้าถึง
ได้จาก URL หน่วยงาน เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-15 ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP   
เข้าถึงได้จาก URL และ URL 

ศจร.5.1.5-16   แผนการด าเนินงานจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน เข้าถึงได้จาก URL  
ศจร.5.1.5-17 แผนการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงานสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก URL  
ศจร.5.1.5-18 บันทึกข้อความประสานงานกับทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้

เป็นไปตามแผนอย่างสม่ าเสมอตลอดปีงบประมาณ เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-19 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เข้าถึงได้จาก URL 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/%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%9B%E0%B8%B5-61.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/%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%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-60.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/%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%9B%E0%B8%B5-61.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-14-sar-60-1.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-14-sar-60-2.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/knowledge_needed/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-14-sar-60-2.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/km_plan/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17S_KQa57o0UBc_W4Sv-F5pdh1MWOCiG3
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-9-sar-60.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/08/ข้อ-12-sar-60-2.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/08/Plan-KM-60-61.pdf
http://www.sci.rmutp.ac.th/web2556/km/?page_id=879
http://ird.rmutp.ac.th/km/%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-km/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-km-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทำเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์-k/
https://drive.google.com/open?id=1rVZZ-xG8pzIu-ecbH_GnpfnWEM07E-ku
https://drive.google.com/open?id=1IvgxwYyGqz20w4MgbjRE5Rjjiystsygp
https://drive.google.com/open?id=1haWJnZZeZ-U6mKJKkl2NQbry9YMDpYXT
https://drive.google.com/open?id=1-N_5mFYZdKTwwaRkng1sZlcK-Ar2xcoc
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-20 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-21 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิต             

มืออาชีพ เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-22 ภาพกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน เข้าถึงได้จาก  URL 
ศจร.5.1.5-23 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและ

เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-24 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและ

เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-25 ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร ประจ าปี 2560 เข้าถึงได้จาก URL 
ศจร.5.1.5-26 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 21 – 23 
กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา  
เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-27 ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-28 ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน RMUTP KM 
Youtube Channel เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-29 ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-30 การให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ผ่านรายการ KNOW HOW ทางสถานีวิทยุเพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-31 คลังความรู้ ทะเบียนความรู้ในเว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-32 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 14 กันยายน 2560  เข้าถึงได้
จาก URL  ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เข้าถึงได้จาก URL 
และ ครั้งท่ี 2/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-33 
 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0881/005 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่องการเตรียมข้อมูล
และหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และบันทึกข้อความที่ ศธ 
0581.25/2404  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องขอให้รายงานผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้  เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-34 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 5 : การก ากับ 
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B1/
https://drive.google.com/open?id=1YiUF_DZOvLjqF-DQRADi42bagWdvqpVK
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-23-sar-60.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/เล่มบทความแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
https://www.youtube.com/channel/UCo1303mkTgIBJ3GOQKnG-Lg?view_as=subscriber
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ebook/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/4.บทบันทึกเทป26ธค60.pdf
https://drive.google.com/open?id=11MSaqWPHsBsFxjTrLSnDxLcWforzMyLo
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-14-sar-60-1.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/07/ข้อ-14-sar-60-2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1mMMuWHwVjygT_FiX7Ip9oOy339owAovF
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/08/5.1.5-ข้อ-33-ปี-61.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ตามระบบ เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-35 สรุปผลการด าเนินงานปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตามเป้าหมายและ
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-36 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งสรุปรายงานการประเมินผลการจัดการความรู้ และสรุปการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งสรุปรายงานการประเมินผลการจัดการความรู้ และสรุปการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้
จาก URL 

ศจร.5.1.5-37  การรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประเมินผลเป้าหมาย
และแผนการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ 
เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-38 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่ออธิการบดี (CEO) ผ่านรองอธิการบดีที่ก ากับดูแล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก URL 

ศจร.5.1.5-39 
 

การน าผลการประเมินในปีงบประมาณ 2561 มาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์เป้าหมายและ
แผนการจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยในปี 2562 เข้าถึงได้จาก URL 

 
 
จุดเด่น 
      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้สนับสนุนนโยบ 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ทุกหน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมการบริหารการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.ลักขณา  จาตกานนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/
https://drive.google.com/open?id=1gfdPlucJ2LXk6PQjdvvaNyZra42BMDOQ
https://drive.google.com/open?id=12dkATdvRsEcf0OMAlUF-73l3jevuycmb
https://drive.google.com/open?id=1z20Dp_sTVBGY3RViGcpgsgG6G5gj7xr1
https://drive.google.com/open?id=1EO5GUlpJvG5AnswrLQrAWauzjpM-cdn7
https://drive.google.com/open?id=1R4ukcZhUbS2RWGansQqX9Q6PNncLR-59
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5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

1. แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  1.1 แผนอัตราก าลัง 
        1.1.1 มีแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564  (กบ.5.1-06-01-01) และ
ด าเนินการจัดบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรฯ  (กบ.5.1-06-01-02)   มหาวิทยาลัยได้
จัดส่งแผนแผนความต้องการอัตราก าลังบุคลากร สายสนับสนุน และสายวิชาการ ปีงบประมาณ  2558-2561  
ไปยัง สกอ. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  (กบ.5.1-06-01-03) 
       1.1.2 มีการด าเนินการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารอัตราก าลังให้บุคลากร ทุกประเภทใน
มหาวิทยาลัย  โดยแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Flow Chart)  ให้
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  (กบ.5.1-06-01-04)  มีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งของบุคลากร
สายสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะห์การ
ประเมินค่างานฯ (กบ.5.1-06-01-05)   และได้มีการทบทวนปรับปรุงอัตราก าลังโดยการเปลี่ยนต าแหน่งและตัด
โอนต าแหน่ง (กบ.5.1-06-01-06)  การจัดสรรอัตรา (กบ.5.1-06-01-07) และการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง
บุคลากร (กบ. 5.1-06-01-08) 
 1.1.3  มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานด าเนินการมอบหมายภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับต าแหน่ง 
และได้ออกค าสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  และได้มีการสรุปปัญหาเพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไข (กบ. 5.1-06-01-09) 
      1.1.4  มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหาร
อัตราก าลัง  โดยได้ออกประกาศ เรื่อง การจ าแนกต าแหน่งและมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (กบ.5.1-06-01-10)  และเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า (กบ.5.1-06-01-11) และ
หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว (กบ. 5.1-06-01-12) 

 1.2 แผนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
      1.2.1 มีแผนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ กอง สถาบัน ส านัก ศูนย ์และสถานีวิทยุฯ  (กบ.5.1-06-01-13 )  
ในส่วนของคณะมอบอ านาจให้ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (กบ. 5.1-06-01-14- 
กบ. 5.1-06-01-15)  มีแผนการสรรหาผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (กบ.5.1-06-01-16 -กบ.5.1-06-01-17) มีแผน 
ก า ร พั ฒ น า ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี ต า แ ห น่ ง สู ง ขึ้ น  ( ก บ . 5 . 1 -0 6 -0 1 -1 8 )  
     1.2.2 มีการด าเนินการสรรหาบุคลากร (กบ.5.1-06-01-19 - กบ. 5.1-06-01-22)  และมีการด าเนินการ 
การสรรหาผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (กบ.5.1-06-01-23 -  
กบ.5.1-06-01-24)  ตามแผนขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2561  
เพ่ือเป็นการเร่งรัดการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ (กบ.5.1-06-01-25) 
       1.2.3  มีการก ากับติดตามการด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้มอบอ านาจให้คณะเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขที่ ต าแหน่ง สาขาวิชา/งานที่สังกัด 
ก่อนที่คณะจะด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง  (กบ.5.1-06-01-26 - กบ.5.1-06-01-27)   
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มีการก ากับติดตามการการครบก าหนดทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน  (กบ.5.1-06-01-28)  มีการ
ก ากับติดตามการความก้าวหน้าแบบสรุปและข้ันตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทุก 6 เดือน (กบ.5.1-06-01-29) และมีการก ากับติดตามการครบวาระด ารง
ต าแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (กบ.5.1-06-01-30)  โดยมีหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานล่วงหน้าก่อนครบ
วาระ 1 เดือน 
     1.2.4  มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยการออกประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ (กบ.5.1-06-01-31 ) และประสบการณ์ด้านการบริหาร 
ให้เป็นคุณสมบัติในการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การนับประสบการณ์ด้านการบริหารให้เป็น
คุณสมบัติในการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก (กบ.5.1-06-01-32)  การเพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กบ.5.1-06-01-33)  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561  
(กบ.5.1-06-01-34)  
  1.3 แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
        1.3.1  มีแผนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกลางก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการออก
ข้อบั งคับ  และประกาศเกี่ ยวกับการเลื่ อน เงิน เดื อน  และค่ าตอบแทน การเสนอขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมหาวิทยาลัยยึดถือปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 
และประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง (กบ.5.1-06-01-35- กบ.5.1-06-01- 47) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อบังคับ ประกาศ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th  
         1.3.2  มีการบริหารงานให้เป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการออกข้อบังคับ 
ประกาศเกี่ยวกับกับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน (กบ.5.1-06-01-48) ส าหรับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางก าหนด โดยการแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการส่งผลสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการส ารวจ
และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ (กบ.5.1-06-01-49)  เพ่ือสรุปผลและน าเสนอ
มหาวิทยาลัย โดยมีการน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานราชการเพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560  
        1.3.3 มีการก ากับให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในการเลื่อนเงินเดือน และ
ค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง ทุก ๆ 6 เดือน (กบ.5.1-06-01-50 - กบ.5.1-06-01-51) การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศ ศาสนา และประชาชน ปีละ 1 ครั้ง ประจ าปี 2562 (กบ.5.1-06-01-52-กบ.5.1-06-01-53) สรุปผลการ
ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และออกค าสั่ งหรือประกาศในงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองบริหารงาน
บุคคลสรุปผล และน าเสนอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน น าเข้าคณะกรรมการ

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ เพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และออกค าสั่งการเลื่อน
เงินเดือน และค่าตอบแทน และจัดท าสรุปการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ์ ประจ าปี 2562 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กบ.5.1-06-01-54- กบ.5.1-06-01-57) 
      1.3.4  มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยผ่านคณะกรรมการปรับปรุงแบบข้อตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และน าผลจากการประชุมน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.)  ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 (กบ.5.1-06-01-58) พร้อมประกาศใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการส าหรับรอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

  1.4  แผนสวัสดิการ 
         1.4.1  มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กบ.5.1-06-01-59) ที่ก าหนดโครงการ/
กิจกรรม การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด  ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  โครงการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร  ทุกโครงการ เช่น การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสกอ. การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (แอโรบิค 
โยคะ)  มีแผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                                  
(กบ.5.1-06-01-60)       
         1.4.2  มีการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรในสังกัด(กบ.5.1-06-01-61)  ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสกอ.(กบ.5.1-06-01-62) มีโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ(กบ.5.1-06-01-63)                             
มีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  (กบ.5.1-06-01-64)              
         1.4.3  มีการก ากับติดตามผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรจากโรงพยาบาล (กบ.5.1-06-01-65)     
มีการรายงานผลการใช้เงินกองทุนสวัสดิการโดยรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการฯ น าเสนอ
คณะกรรมการสวัสดิการฯเป็นประจ าทุกปี  (กบ.5.1-06-01-66)  มีการก ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ                         
การคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทให้น าเสนอผลการคัดเลือกภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (กบ.5.1-06-01-67) 
      1.4.4  มีการสรุปปัญหาเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน  โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑                   
(กบ.5.1-06-01-68)  มีการพัฒนาการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นฯ โดยการมอบเงินรางวัลให้แก่บุคคล
หรือหน่วยงานดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจซึ่งเดิมจะได้รับเพียงโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมหาวิทยาลัย
ได้ออกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท (กบ.5.1-06-01-69) 

 2. แผนพัฒนาบุคลากร 
      2.1  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระยะ 5 ปี ตั้งแต่   
พ.ศ. 2558 – 2562 (กบ.5.1-06-02-01) และแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
พ.ศ. 2560  แผนรายปี (กบ.5.1-06-02-02) โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           
(กบ.5.1-06-02-03 -กบ.5.1-06-02-04)   
      2.2  มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผน (กบ.5.1-06-02-05) และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ พ.ศ. 2560  (กบ. 5.1-06-02-06)  และรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ พ.ศ. 
2560  ปีละ  2  ครั้ง  ทุกๆ 6 เดือน (กบ.5.1-06-02-07) 
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      2.3  มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัด 
(KPI)  ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ พ.ศ. 2560  (กบ. 5.1-06-02-08) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพ่ือทราบ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  ปีละ 1 ครั้ง  (กบ.5.1-06-02-09)  
      2.4  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือพิจารณาการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ พ.ศ. 2561 โดยมีการทบทวนจากผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ
แผนพัฒนาบุคลากรฯ พ.ศ.2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) (กบ.5.1-06-02-10)  
จ านวน 2 ตัวชี้วัด และเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอนุมัติ (กบ.5.1-06-02-11) 

3.  แผนการก ากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
      3.1  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 และประจ าปี 
งบประมาณ 2561 เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ                               
(กบ.5.1-06-03-01 - กบ.5.1-06-03-02)   
       3.2  มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  ประจ าปีงบประมาณ  2560     
และประจ าปีงบประมาณ  2561 ดังนี้ 
              3.2.1  มีการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย หรือผู้ท าคุณประโยชน์เป็นประจ าทุกป ี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือ
ผู้ท าคุณประโยชน์ พ.ศ. 2553  (กบ.5.1-06-03-03 - กบ.5.1-06-03-04)  
               3.2.2  มีการน าข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น 
ข้าราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ              
(กบ.5.1-06-06-05 - กบ.5.1-06-06-06) 
               3.2.4  มีการติดตาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรจากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากช่องทางการร้องเรียน 4  ช่องทาง ดังนี้                       
                       1)  ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://hrmbpm.rmutp.ac.th/edu_ web/complaint.d 
ll?mode=initAdd  (กบ.5.1-06-03-07) 
                      2)  ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง)  บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี (กบ.5.1-06-03-08)         
                      3)  ทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ)  0-2665-3743  และ       
                      4)  รับข้อร้องเรียนทางหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณ  (กบ.5.1-06-03-09)   
และน าข้อมูลการร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณไปใช้ก ากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัด   
               3.2.5 มีการจัดโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลการสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  (กบ.5.1-04-10- กบ.5.1-04-14) 
             3.2.6  มีการเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี  (กบ.5.1-06-03-15 - กบ.5.1-06-17 ) 
       3.3  มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดทุกระยะ 6 เดือน   
เพ่ือให้มีการรายงานผลกรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
เกี่ยวกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย  (กบ.5.1-06-03-18 – กบ.5.1-06-03-20)  
       3.4   มีการสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)  เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบและพิจารณา 
(กบ.5.1-06-03-21)  ผลการด าเนินการตามแผน เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
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4. แผนการเกษียณอายุราชการและทดแทนอัตราก าลัง 
     4.1  มีแผนข้าราชการและลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ระยะ 5 ปี       
(ปี 2560 – 2564) เพ่ือใช้ส าหรับการจัดท าประกาศให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ (เกษียณอายุราชการประจ าปี) โดยการออกจากราชการจะเป็นไปตามเกณฑ์การเกษียณอายุ
ราชการ และเวียนแจ้งประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบ (กบ.5.1-06-04-01)  
     4.2  มีการด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่มีผู้เกษีณยณอายุราชการรับทราบเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
การขอรับเงินกองทุน ก.บ.ข. การขอรับบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จบ านาญรายเดือน การขอรับเงินจากองทุน ก.ส.จ.ของ
ลูกจ้างประจ า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะด าเนินการเวียนแจ้งทุกปี โดยการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองบริหารงานบุคคล  (กบ.5.1-06-04-02) เพ่ือ
ด าเนินการในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ต่อไป พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีการมอบโล่ห์ในวันงานเกษียณอีกด้วย (กบ.5.1-06-04-03)  
       4.3 มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการที่ด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ซึ่งจะด าเนินการเวียนแจ้งทุกปี โดยกองบริหารงานบุคคลจะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบ าเหน็จ
บ านาญ  
(กบ.5.1-06-04-04) เพ่ือส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป  
      4.4 ส าหรับการทดแทนอัตราก าลังในกรณีการพ้นจากราชการ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ (กบ.5.1-06-04-05) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
สรรหาเพ่ือบรรจุในต าแหน่งอัตราเกษียณดังกล่าว 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 5.1-06-01-01 มติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่  9 / 2560  
เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2560 

กบ.5.1-06-01-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่  1500/2560  ลงวันที่             
19  ธันวาคม  2560  เรื่อง  การจัดบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบ 
อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 -2564 

กบ. 5.1-06-01-03 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/ 2557  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2557 และหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ที่  ศธ 0581.17/1266 ลงวันที่ 31  มีนาคม  2557  เรื่อง การขอกรอบอัตราก าลังเพิ่มใหม่   
ปีงบประมาณ  2558-2561 

กบ. 5.1-06-01-04 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  แบบฟอร์ม  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

กบ. 5.1-06-01-05 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ที่  1/2560  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
การวิเคราะห์ การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับ 
ช านาญงานพิเศษ  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-01-06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  513/2561 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2561  

เรื่อง  การเปลี่ยนประเภทต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  
กบ. 5.1-06-01-07 ข้อมูลการจัดสรรอัตรา ปีการศึกษา 2560 
กบ. 5.1-06-01-08 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  515/2561 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 

2561 เรื่อง ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 
2564 

กบ. 5.1-06-01-09 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ  0581.17/560  ลงวันที่  28  มีนาคม  2559 
เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล 
และค าสั่งกองพัฒนานักศึกษา  เรื่อง  มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ 

กบ. 5.1-06-01-10 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่  1/2561 ลงวันที่  23 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ าแนก  
ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-06-01-11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของ 
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

กบ. 5.1-06-01-12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559 
ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2559 

กบ. 5.1-60-01-13 แผนการด าเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที ่ 1/2561 (สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา
กองบริหารงานบุคคล) 

กบ. 5.1-60-01-14 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 292/2556 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับ 
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

กบ. 5.1-60-01-15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงา 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 
26  สิงหาคม พ.ศ. 2552 

กบ. 5.1-60-01-16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548 ลงวันที่ 
21 เมษายน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2553 

กบ. 5.1-60-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องก าหนดการสรรหาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1-60-01-18 
 

แผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร พ.ศ. 2560 

 กบ. 5.1-60-01-19 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 
2561 

 กบ. 5.1-60-01-20 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และก าหนดสถานที่ทดสอบ
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2561  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 กบ. 5.1-60-01-21 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพ่ือเข้ารับการทดสอบ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 กบ. 5.1-60-01-22 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง่ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2561 

กบ. 5.1-60-01-23 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2561 

กบ. 5.1-60-01-24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

 กบ. 5.1-06-01-25 ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2561 

กบ. 5.1-60-01-26 หนังสือคณะบริหารธุรกิจ ที่ ศธ 0581.05/1116 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561  
เรื่อง ขอด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

กบ. 5.1-06-01-27 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ ศธ 0581.17/1452  
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561  เรื่อง อนุญาตการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-06-01-28 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/2107 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560   
เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-06-01-29 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1667 ลงวันที่ 7  
พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการและ 
หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1817 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
เรื่อง รายงานความก้าวหน้า 

กบ. 5.1-06-01-30 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1071 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

กบ.5.1-06-01-31 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2560  เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-32 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การนับประสบการณ์ด้านการ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
 บริหารให้เป็นคุณสมบัติในการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
กบ. 5.1-06-01-33 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2558  เรื่อง การให้พ้นจากการเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลงวันที่ 25  
กันยายน พ.ศ. 2558   

กบ. 5.1-06-01-34 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุน 
ส าหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 9  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1-06-01-35 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

กบ. 5.1-06-01-36 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

กบ. 5.1-06-01-37 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 

กบ. 5.1-06-01-38 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 

กบ. 5.1-06-01-39 ข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 

กบ. 5.1-06-01-40 ข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2554 

กบ. 5.1-06-01-41 ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 

กบ. 5.1-06-01-42 ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

กบ. 5.1-06-01-43 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555  

กบ. 5.1-06-01-44 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 

กบ. 5.1-06-01-45 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  พุทธศักราช 2484  
ลงวันที่24 ตุลาคม 2484 

กบ. 5.1-06-01-46 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2536 

กบ. 5.1-06-01-47 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2538 

กบ. 5.1-06-01-48 ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกี่ยวกับการประเมินผล
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รหัสหลักฐาน รายการ 
การปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเวียนแจ้งให้
หน่วยงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

กบ. 5.1-06-01-49 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/628 ลงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และ
ประชาชน ประจ าปี 2562 

กบ. 5.1-06-01-50 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/3707 ลงวันที่ 8 กันยายน 
2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ประจ าปี พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560) 

กบ. 5.1-06-01-51 หนังสือกองกลาง ที่ 0581.14/4758 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) 

กบ. 5.1-06-01-52 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/628 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่
ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจ าปี 2562 

กบ. 5.1-06-01-53 หนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ 0581.02/349 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560  
เรื่อง  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ 
กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจ าปี 2560 

กบ. 5.1-06-01-54 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-55 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-56 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 2431/2559 เรื่อง เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559  

กบ. 5.1-06-01-57 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/2612 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2561 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี 2562 

กบ. 5.1-06-01-58 มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  
15 มีนาคม 2560 

กบ. 5.1-06-01-59 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1-06-01-60 แผนการด าเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์  ประจ าปี  2560  
กบ. 5.1-06-01-61 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/2006  ลงวันที่  30  สิงหาคม 2560  

เรื่อง การตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 
กบ. 5.1-06-01-62 รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในสังกัด

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  จ.พะเยา  
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
ระหว่างวันที่  9-16 มิถุนายน 2560 

กบ. 5.1-06-01-63 หนังสืองานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่  29 พฤศจิกายน  2559 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร 

กบ. 5.1-06-01-64 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2560   
ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 

กบ. 5.1-06-01-65 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 

กบ. 5.1-06-01-66 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2560 
ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560         

กบ. 5.1-06-01-67 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2561   
ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 (กบ.5.1-06-01-72) 

กบ. 5.1-06-01-68 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปี 2560   

กบ. 5.1-06-02-01 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระยะ 5 ปี ตั้งแต่   
พ.ศ. 2558 – 2562 

กบ. 5.1-06-02-02 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560  แผนรายปี 
กบ. 5.1-06-02-03 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่  9/2558  

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2558 
กบ. 5.1-06-02-04 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่  12/2559  

เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2559 
กบ. 5.1-06-02-05 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/049  ลงวันที่  11  มกราคม 2560  

เรื่อง แจ้งมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1-06-02-06 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/546  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอให้

รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน  และหนังสือ 
กองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/1807  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง  
ขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน   

กบ. 5.1-06-02-07 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/2457  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560   
เรื่อง ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผน   

กบ. 5.1-06-02-08 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560 โดยภาพรวม 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1-06-02-09 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่  2/2561  

เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์  2561 
กบ. 5.1-06-02-10 รายงานการประชุมคณะท างานแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่  5 มกราคม  2561 
กบ. 5.1-06-02-10 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่  2/2561  

เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561 
 กบ.5.1-06-03-01 แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กบ.5.1-06-03-02 แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กบ.5.1-06-03-03 ระบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท า

คุณประโยชน์ พ.ศ. 2553 
กบ. 5.1-06-03-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ 2560  ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 

 กบ.5.1-06-03-05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

กบ. 5.1-06-03-06 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕  ลงวันที่  28 กันยายน  2555 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-06-03-07 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 

กบ. 5.1-06-03-08 ภาพกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ 
กบ. 5.1-06-03-09 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561   

เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรรณและวินัย 
กบ. 5.1-06-03-10 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 20 ตุลาคม   

2560  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
กบ. 5.1-60-03-11 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 7 ธันวาคม    

2560  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการธรรมาภิบาลในองค์กร 
กบ. 5.1-60-03-12 หนังสืองกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.15/พิเศษ  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  

2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน และขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1-60-03-13 หนังสืองานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ที่ ศธ 0581.14/อย 850  
ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” 

กบ. 5.1-60-03-14 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 20  
ธันวาคม  2560  เรื่อง  ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
เส้นทางก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 

กบ. 5.1-60-03-15 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1133 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561   
เรื่อง การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1-60-03-16 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/1451 ลงวันที่ 24 เมษายน 
2561  เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้อ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง 

กบ. 5.1-60-03-17  หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/710 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่อง แนวทางการให้ถ้อยค าในการสอบสวน 

กบ. 5.1-06-03-18 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/4171  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 
2560  เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรรณ 

กบ. 5.1-06-03-19 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/533  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2561  เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรรณ 

กบ. 5.1-06-03-20 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/2192  ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2561  เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรรณ 

กบ. 5.1-60-03-21 หนังสืองานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/-  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

กบ. 5.1-06-04-01 บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการ แผน 5 ปี (ปี 2560 -2564) 
กบ. 5.1-06-04-02 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/1025 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 

2561 เรื่อง การขอรับบ าเหน็จบ านาญ การขอรับเงินจากกองทุน กบข.ของข้าราชการ การ
ขอรับบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จรายเดือน การขอรับเงินจากกองทุน กสจ.ของลูกจ้างประจ าที่
จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

กบ. 5.1-06-04-03 การจัดงาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจ าปี 2560 
กบ. 5.1-06-04-04 ระบบการขอยื่นรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กบ. 5.1-06-04-05 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ านวน 6 ฉบับ 
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จุดเด่น 

1. มีระบบในการก ากับติดตาม ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ 
สายวิชาการอย่างชัดเจน 

2. มีระบบในการติดตามข้อมูล  ได้แก่  ระบบ BPM  และ HRM  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การติดตามข้อมูลเพ่ือประมวลผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจัดท าระบบในการเร่งรัดติดตามข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า    เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 ผศ.ศรีจันทร์   โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์   ทองนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.7. การประกันคุณภาพ 
 

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

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (สปภ.5.1-7-01) โดยมีส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับ
สถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ  
3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายคุณภาพ " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุก
ด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บน
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบและให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (สปภ.5.1-7-02)  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
จากผู้บริหาร ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 
2560 (สปภ.5.1-7-03) ซึ่งมีการด าเนินงานดังนี้  

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

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

3. ก าหนดแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (สปภ. 5.1.7-06)  
4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการบันทึกแจ้งเวียนถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ  (สปภ. 

5.1.7-07) และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 (สปภ. 5.1.7-08) โดย
มีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ในระดับสถาบัน รองคณบดี
, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานและการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2560  

นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านประกันคุณภาพ 
แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร : ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ (สปภ. 5.1.7-9) 

ระยะที่ 1 การจัดท ามคอ.7 แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเรียนการสอน

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/2015/02/%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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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เมื่อวันที่ 7, 8 และ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 
Learning Space 1 ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ 

ระยะที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561  
ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

 
2) การตรวจสอบคุณภาพ  การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการ

ด าเนินการดังนี้   
1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดย

หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกัน
คุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา (สปภ. 5.1.7-10) 

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ. 5.1.7-11) มีระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA-CDS) (สปภ. 5.1.7-12)  

3 มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม, 2 และ 6 สิงหาคม 2561 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น (สปภ. 5.1.7-13) ซึ่งมีการน าเสนอผลการทวนสอบ
รายงาน SAR ในที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่  8/2561  วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เพ่ือ
ทราบ  

 
3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเช่นรายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ  

1. ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับคณะ เพ่ือ
พิจารณา ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 (สปภ. 5.1.7-14) 

2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ 
CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพทุก
ระดับในภาพรวมเสนอต่อในที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 7 /2561 วันที่ 18 กรกฎาคม
2561 (วาระที่ 4.7) เพ่ือพิจารณา (สปภ. 5.1.7-15) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  8 /2561 วันที่ 15 
สิงหาคม 2561 (วาระที่ 5.9) (สปภ. 5.1.7-16)  เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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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 10/2560 วันอังคารที่ 24

ตุลาคม 2560 
สปภ. 5.1.7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ. 5.1.7-05 นโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
สปภ. 5.1.7-06 แผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
สปภ. 5.1.7-07 บันทึกที่ ศธ 0581.23/310 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เร่ือง ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงานประกัน

คุณภาพ ปีการศึกษา 2560 
สปภ. 5.1.7-08 รายงานการประชุม คณะกรรมการการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา  2560 
สปภ. 5.1.7-09 โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏบิตัิการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตาม

เกณฑ์สกอ./สมศ.  
สปภ. 5.1.7-10 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งท่ี 5/2561 วันพุธที่ 23 

พฤษภาคม 2561 วาระท่ี 4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
(เบื้องต้น) ปีการศึกษา 2560 

สปภ. 5.1.7-11 บันทึกท่ี ศธ 0581.23/189 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่ง
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 

สปภ. 5.1.7-12 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) http://iqa.rmutp.ac.th/ 

สปภ. 5.1.7-13 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 สิงหาคม 
2561 (วาระที่ 5.5) 

สปภ. 5.1.7-14 บันทึกท่ี ศธ 0581.23/186 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

สปภ. 5.1.7-15 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 7 /2561 วันที่ 18 กรกฎาคม
2561 (วาระที่ 4.7) 

สปภ. 5.1.7-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 261 (วาระที่ 5.9) 

 
จุดเด่น 
    มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.พัทรียา   เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%9E20-09-60.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/%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://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/816561b5.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/816561b5.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%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%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%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%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%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%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/%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%9B%E0%B8%B5-60.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%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%B2-2560.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/205072cf.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/205072cf.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/83b1ed3c.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/83b1ed3c.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/55900529.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2018/06/55900529.pdf
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61)  

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.49 ระดับดี 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.31 ระดับดี 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.41 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.62 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.43 ระดับดี 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.44 ระดับดี 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.98 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.99 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.55 ระดับดมีำก 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 37.22/9=4.14 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 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.51 คะแนน 37.22 4.14 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.2 - 01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 
สปภ.5.2 – 02 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 

2558-2560 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ 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 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม 
        องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร (สวท. 5.3-1-01)  ระบบ
กลไกการจัดท าหลักสูตร (สวท. 5.3-1-02) ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตร (สวท. 5.3-1-03) ระบบกลไกการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ (สวท. 5.3-1-04) เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ  ซ่ึงมีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ (สวท. 5.3-1-05) คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร (สวท. 5.3-1-06)  สภาวิชาการ (สวท. 5.3-1-07) และ
สภามหาวิทยาลัย (สวท. 5.3-1-08) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
              ในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร จ านวน 19 ครั้ง     
(สวท. 5.3-1-09) เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของรายละเอียดหลักสูตร ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย  โดยมีหลักสูตรที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 24 หลักสูตร และปี พ.ศ. 2561 จ านวน 21 
หลักสูตร  นอกจากนี้  ในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง 
(สวท. 5.3-1-10) เพื่อการก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และมีสรุปรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2560  
 
            ในสว่นของการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ ส านักประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลระบบของการประเมินคุณภาพภายใน โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในส าหรับปีการศึกษา 2560 เพ่ือใช้เป็น 
กรอบการด าเนินงานทั้งในส่วนของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในส่วนของระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี 
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล และรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560  
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4. ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังคณะทั้ง 9 คณะ และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพในวันที่ 23 มีนาคม 2561 
เรื่อง คณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560  (สปภ.5.3-1-12)     
เพ่ือแจ้งนโยบาย ปฏิทินการด าเนินงาน และเป้าหมายคุณภาพของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 
       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ
คณะ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1. การก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ จะมีผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
ของทุกหน่วยงานโดยหน่วยงานปฏิบัติจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ 
นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีก
ด้วย ซึ่งคณะจะมีการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (เบื้องต้น) มายังส านักประกันคุณภาพ เพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารในระดับสูงพิจารณาต่อไป (สปภ.5.3-1-13) 

2. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน 
 โดยให้มีการทวนสอบข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน ซึ่งท าผ่านระบบติดตามการ
พัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (สปภ.5.3-1-14) 

3. มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันตามเกณฑ์ สกอ.ประจ าปี 
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ,2 และ 6 สิงหาคม 2561 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ. ซึ่งมีการน าเสนอผลการทวนสอบรายงาน SAR ในที่ประชุม
คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 (สปภ.5.3-1-15) 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ส าหรับการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพใน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งที่124/2558 โดยคณะกรรมการได้ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพมหาวิทยาลัย ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (สปภ.5.3-2-1) ทั้งนี้เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับเป็นรายตัวบ่งชี้ (สปภ.5.3-2-2) 

2. ระดับคณะ โดยคณะจะท าการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีความสอดคล้องกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรรับผิดชอบก ากับ 

ติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 
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2. หัวหน้างานหลักสูตรของคณะ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรในภาพรวมของคณะ 
3. รองคณบดี (ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายหลักสูตร/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรคณะ/ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย 
5. ส านักประกันคุณภาพ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยอธิการบดี 

รับผิดชอบก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
7. สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ า 
ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับแก้ให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง 
                โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รับผิดชอบและก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายงาน 
มคอ.3-7 ตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร เพ่ือน าผล
การด าเนินงานหลักสูตรไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  และพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
         ในปีการศึกษา 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมหรือจัดโครงการสัมมนา/อบรมสนับสนุนการด าเนินการหลักสูตร จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
595,000 บาท (สวท.5.3-3-01) 
         1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)” ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 84 คน คิดเป็น 100% ซ่ึงผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้ได้การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาและมี 
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร  จากการด าเนินโครงการดังกล่าวผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุดและได้เสนอแนะให้จัดอบรมในเรื่องดังกล่าวอีกในครั้งต่อไปและเพ่ิมการอบรมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งอยาก
ให้ผู้สอนทุกคนได้รับความรู้เช่นนี้ด้วย  
        2. โครงการการจัดการคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 75 คน คิดเป็น 93.75% ซ่ึงผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ 
และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) จากการด าเนินโครงการดังกล่าวผู้เข้าอบรม 
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุดและได้เสนอแนะว่าเป็นโครงการที่ดีขอให้จัดในปีต่อไปอีก 
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 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 
         มหาวิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2559  ที่ผ่านการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2560 (สปภ.5.3-4-1) และการประชุมครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (สปภ.5.3 -4-2)  
และได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน ในการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2561  (สปภ.5.3-4-3)เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2561   (สปภ.5.3-4-4) 
 
 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะในปีการศึกษา 2559 
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (สปภ.5.3-5-1) โดยที่ประชุมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. คะแนนเฉลี่ยระดับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย
คะแนนลดลงจากปี 2557 ซึ่งเกิดจากการที่อาจารย์มีผลงานวิจัยลดลงจากปีก่อน  

2. ตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น 2 ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนน้อย และเป็นปัจจัยที่มหาวิทยาลัยสามารถหา
แนวทางเพ่ือแก้ไขได้ 

3. หลักสูตรวิศวกรรมการบ ารุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน  
จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยในทุกหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
ด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ ามีผลรวมคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ

เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 23.17 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีคะแนน 4.08 ในปีการศึกษา 
2559 มีคะแนน 3.31 

ด้านการส่งเสริมอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อทุก
ปีตามแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 15.57  

ด้านการส่งเสริมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการ
อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (3.26 คะแนน) สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 (3.12 
คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (4.14 คะแนน) สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 (4.10 
คะแนน) 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-111                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 
53 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 5 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 
1 หลักสูตร โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. (องค์ประกอบที่ 1) ทุกหลักสูตร ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนของทุกหลักสูตรอยู่ที่ 3.26 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพด ี(สวท.05.3-6-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.5.3-1-01 ระบบกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร 
สวท.5.3-1-02 ระบบกลไกการจัดท าหลักสูตร 
สวท.5.3-1-03 ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตร 
สวท.5.3-1-04 ระบบกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 
สวท.5.3-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สวท.5.3-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร 
สวท.5.3-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
สวท.5.3-1-08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สวท.5.3-1-09 สรุปการประชุมตรวจร่างหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
สวท.5.3-1-10 สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560  
สวท.5.3-3-01 สรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
สวท.5.3-6-01 รายงานสรุปการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  
สปภ.5.3-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ ปีการศึกษา  

2560 
สปภ.5.3-1-13 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้ งที่5/2561 (วาระที่ 4.3) 
สปภ.5.3-1-14 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน ( IQA-CDS) http://iqa.rmutp.ac.th/ 
สปภ.5.3-1-15 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่8/2561 (วาระที่ 5.5) 
สปภ.5.3-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
สปภ.5.3-2-2 เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สปภ.5.3-4-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 8/2560 (วาระที่ 4.7)  
สปภ.5.3-4-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่10/2560 (วาระที่ 5.2)  
สปภ.5.3-4-3 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 7/2561 (วาระที่ 4.7) 
สปภ.5.3-5-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 8/2560 (วาระที่ 4.7)  
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สปภ.5.3-4-4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 8/2561 (วาระที่ 5.9)  

 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
ภายใต้กระบวนการ PDCA โดยมีหลักสูตรที่มีศักยภาพพร้อมรองรับการขอเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบ TQF (TQR) จ านวน 34หลักสูตร และทั้งมหาวิทยาลัยผ่านองค์ประกอบที่ 1 
(การก ากับมาตรฐาน) ในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) และพัฒนาสู่คุณภาพหลักสูตรในระบบสากลต่อไป 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า    เมฆเกรียงไกร 

ผศ.สุใจ          พรเจิมกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร 
ดร.พัทรียา    เห็นกลาง 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2560 
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ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับสถาบัน   

ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2560 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต  
  

   1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  
     (สกอ.1.1) (ผลลัพธ์) 

3.12 
3.20 
คะแนน 

172.52/53 = 3.26 3.26 √ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก  
     (สกอ.1.2) (ปัจจัยน าเข้า) 

2.58 ร้อยละ 25 
132x100 ร้อยละ

23.83 
2.98  554 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(สกอ.1.3) (ปัจจัยน าเข้า) 

2.31 ร้อยละ 30 
146x100 ร้อยละ 

26.35 
2.20  554 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
     (สกอ.1.5) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.6)  (กระบวนการ) 

4.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 
18.01/5 
=3.40   

18.44/5 
=3.69 

 องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย  
  

   2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
      (สกอ.2.2) (ปัจจัยน าเข้า) 

4.67 
3.50 

คะแนน 
36.61/9 = 4.07 4.07 √ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สกอ.2.3)(ผลลัพธ์) 

3.31 
3.20 

คะแนน 
36.73/9 = 4.08 4.08 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 
12.98/3 
=4.33   

 

13.15/3 = 
4.38  

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 ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 

  
      

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00 
  

 
5.00 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2559 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2560 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน บรรลุ 
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  
  

   5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (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) 

4.10 
3.51 

คะแนน 
37.22/9 = 4.14 4.14 √ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
คณะ   (สกอ.5.3) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
14.10/3 
=4.70 

  
 

14.14/3= 
4.71  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.16   
 

4.29 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ( IPO ) ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61) 

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 าเนินงานต้องปรับปรุง 
                 เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 2.59 5.00 3.26 3.69 ระดับดี 
2 การวิจัย 4.07 5.00 4.08 4.38 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.14 4.71 ระดับดีมาก 
รวม 3.08 5.00 3.83 4.29 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดี 

 

 

* หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2560            4-5                                               ระดับสถาบัน 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สกอ.    

ผลการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
      ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 53 
หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรเฉลี่ย
รวมทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.25 คะแนน ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
(องค์ประกอบที่ 1) จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 554 คน ปฏิบัติงานจริง  518  คน  ลาศึกษาต่อ 36 คน 
โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 23.83 และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 26.35 มหาวิทยาลัยมี
การบริการนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน 
     ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 3.69 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่าการบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับดีมาก ส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง ได้แก่ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ส่วนผลการ
บริหารหลักสูตรและคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าอยู่ในระดับพอใช้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีอยูน่้อย 
2.จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัยังมีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจและจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ติดตามส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2.ควรมีระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
     ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.38 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก แต่ปัจจัยน าเข้าด้าน
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อีกทั้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยอยู่ใน
ระดับด ีซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 

จุดเด่น 
1.มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2.มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการค้นควา้ข้อมูลของนักวิจัย และมีโปรแกรมส าหรับใช้ในการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทีม่ีคุณภาพและเพียงพอ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามการท างานวิจัยให้แล้วเสร็จและมีการผลักดนัส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่เพิ่มขึ้นในระดับชาติและนานาชาติ 
2.มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่
สร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชนในพื้นที 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สกอ.    

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

     ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก โดยการมีส่วนร่วมของคณะและชุมชน 
 
จุดเด่น 
1.มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่ชัดเจนสามารถพัฒนาชุมชนเปา้หมายไดอ้ย่างต่อเนื่องตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.ควรน าข้อมูล จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาด าเนนิการจัดการความรู้ หรือต่อยอดไปสู่งานวิจัย 
2.มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ร่วมกัน 

 
  

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลยัมีการจัดตั้ง
หน่วยงานให้รับผิดชอบและด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทั้งระดบัมหาวิทยาลัย และระดับคณะ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเด่น 
1.มีการด าเนินงานสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2.มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมจากบุคลากรมาไว้ในขลงัของมหาวิทยาลยั 

 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
     ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.71 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด
แล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการได้แก่ การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน 7 ด้าน กล่าวโดยรวมแล้วอยู่ใน
ระดับดีมาก และกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการบริหารงานของ
คณะอยู่ในระดับดี  
 

จุดเด่น 
    มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารในการก ากับติดตามผลการประเมิน ผลการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้สามารถตรวจสอบและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารได้รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
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: SAR  ปีการศึกษา2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ์ สกอ. 

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  5 
 

ภาคผนวก 
 

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

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

- Improvement Plan แผนการส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
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ท่ีมา : แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดเก็บ/รายงาน

ข้อมูล 
๑. การผลิตบัณฑิต    

๑.๑ 
ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม  
(สกอ.๑.๑) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -ส านักส่งเสริมวิชาการฯ -ผอ.สวท. 

๑.๒ 
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
(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 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (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 ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) 

- รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว. 

๕. การบริหารจัดการ    

๕.๑ 
การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (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 -ศูนย์การจัดการความรู้  -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 ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ (สกอ.๕.๓) 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
(หลักสูตร) 

-ผอ.สวท. 

เพิ่มเตมิ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร) -ส านักวิทยบริการฯ -ผอ.สวส. 

 



ขอ้มลู CDSปีการศกึษา 2560ระดบัสถาบนั
ชือขอ้มูลพืนฐาน คณะครุ

ศาสตร ์
อตุสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยคี

หกรรมศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี

สือสารมวลชน

คณะ
บรหิารธุรกจิ

คณะ
วทิยาศาสตร ์

และ
เทคโนโลยี

คณะ
วศิวกรรมศาส

ตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะอตุสา
หกรรมสิงทอ
และออกแบบ

แฟชนั

คณะ
สถาปตัยกรรม

และการ
ออกแบบ

จาํนวนยนืยนั
จาํนวน

กรรมการ
ยนืยนั

องคป์ระกอบที 1

1 จํานวนหลักสตูรทีเปิดสอนทังหมด 5 9 2 8 3 15 4 3 3 52 52
2 - ---ระดับปรญิญาตรี

4 8 1 7 3 12 4 3 3 45 45
3 - ---ระดับ ป.บัณฑติ

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 - ---ระดับปรญิญาโท

0 1 1 0 0 3 0 0 0 5 5
5 - ---ระดับ ป.บัณฑติขันสงู

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - ---ระดับปรญิญาเอก

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
7 จํานวนหลักสตูรทีจัดการเรยีนการสอนนอกสถานทีตัง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - ---ระดับปรญิญาตรี

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - ---ระดับ ป.บัณฑติ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - ---ระดับปรญิญาโท

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - ---ระดับ ป.บัณฑติขันสงู

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - ---ระดับปรญิญาเอก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมดทกุระดับการศกึษา

718 1,554 848 4,574 440 2,138 960 485 492 12,209 12,209
14 - ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - ระดับปรญิญาตรี

573 1,481.00 822 4,462.00 440 2,070.00 960 485 492 11,785.00 11,785.00
15 - ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - ระดับ ป.บัณฑติ

145 0 0 0 0 0 0 0 145 145
16 - ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - ระดับปรญิญาโท

0 73 26 86 0 68 0 0 0 253 253
17 - ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - ระดับ ป.บัณฑติขัน

สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 - ---จํานวนนักศกึษาปัจจบุันทังหมด - ระดับปรญิญาเอก 

0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 26
19 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมด รวมทังทีปฏบิัตงิานจรงิ

และลาศกึษาตอ่ 36 74 31 87.5 66 115 89.5 29 26 554 554
20 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีปฏบิัตงิานจรงิและลา

ศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่  3 6 0 0 0 7 5 2 0 23 23
21 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีปฏบิัตงิานจรงิและลา

ศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 24 59 24 67.5 42 75 68.5 18 21 399 399
22 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีปฏบิัตงิานจรงิและลา

ศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่  9 9 7 20 24 33 16 9 5 132 132
23 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งอาจารย์

28 49 28 61.5 44 84 68.5 23 22 408 408
24 - ---จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ) 

ทีมวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 3 3 0 0 0 6 4 1 0 17 17
25 - ---จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ) 

ทีมวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 21 40 21 44.5 24 58 54.5 15 19 297 297
26 - ---จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทีไมม่ตํีาแหน่งทางวชิาการ) 

ทีมวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 4 6 7 17 20 20 10 7 3 94 94
27 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งผูช้ว่ย

ศาสตราจารย์ 8 21 2 26 22 29 20 6 4 138 138
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28 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ที
มวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 3 0 0 0 1 0 1 0 5 5

29 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ที
มวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 3 16 2 23 18 16 14 3 2 97 97

30 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ที
มวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 5 2 0 3 4 12 6 2 2 36 36

31 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 0 3 1 0 0 2 1 0 0 7 7

32 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมี
วฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

33 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมี
วฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0 3 1 0 0 1 0 0 0 5 5

34 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ทีมี
วฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

35 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทีดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

36 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทีมวีฒุิ
ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทีมวีฒุิ
ปรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 - ---จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทีมวีฒุิ
ปรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

องคป์ระกอบที 5
39 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรแยกตามวฒุกิารศกึษา 32 44 16 44 16 72 20 16 15 275 275
40 - - --ระดับปรญิญาตรี 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 6
41 - - --ระดับ ป.บัณฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 - - --ระดับปรญิญาโท 23 34 13 29 6 52 16 9 10 192 192
43 - - --ระดับ ป.บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 - - --ระดับปรญิญาเอก 9 8 3 15 10 16 4 7 5 77 77
45 จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทีมดํีารงตําแหน่งทาง

วชิาการ 32 43 16 44 16 72 20 16 15 274 274
46 - - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทีไมม่ตํีาแหน่งทาง

วชิาการ 22 28 13 32 13 50 16 12 13 199 199
47 - - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทีมตํีาแหน่งผูช้ว่ย

ศาสตราจารย์ 10 11 2 11 3 20 4 4 2 67 67
48 - - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทีมตํีาแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 0 3 1 1 0 2 0 0 0 7 7
49 - - --จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูรทีมตํีาแหน่ง

ศาสตราจารย์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจํา

หลักสตูร 22 30 25 47 80 4 12 28 248 248
51 - - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ที

ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดับชาติ 9 6 16 39 64 1 0 5 140 140
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52 - - --บทบสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการ
ประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืในวารสารทาง
วชิาการระดับชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศให ้
ทราบเป็นการทัวไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตว่ันทีออกประกาศารฉบับสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับ
นานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไมอ่ยู่
ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัวไป และ
แจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันทีออก 5 3 6 0 3 2 1 0 20 20

53 - - --ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 - - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 0 8 1 0 1 1 1 0 12 12
55 - - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทํา
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัวไป และแจง้ให ้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตว่ันทีออกประกาศ (ซึงไม่
อยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี1

6 6 2 0 4 0 2 0 20 20
56 - - --บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทีตพีมิพใ์น

วารสารวชิาการระดับนานาชาตทิีปรากฏในฐานขอ้มลู
ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 

2 3 0 8 8 0 7 0 28 28
57 - - --ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
58 - - --ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมทีไดรั้บการประเมนิผา่น

เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 - - --ผลงานวจัิยทีหน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาตวิา่จา้ง

ใหดํ้าเนนิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 - - --ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ัตว ์ทีคน้พบใหมแ่ละ

ไดรั้บการจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 - - --ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีไดรั้บการประเมนิ

ผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 4 0 0 0 0 0 2 6 6
62 - - --ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีผา่นการพจิารณา

ตามหลักเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแต่
ไมไ่ดนํ้ามาขอรับการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 - - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึง หรอืผา่นสืออเิลคทรอนกิส ์
online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 - - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 - - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 0 0 0 0 0 0 1 14 15 15
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66 - - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 - - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
ภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 - - --จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 - - -จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลักสตูรปรญิญา
เอกทีไดรั้บการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่
จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสตูร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องคป์ระกอบที 7
70 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทัีงหมด 221 492 183 1,174 88 323 215 109 101 2,906 2,906
71 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีตอบแบบสํารวจเรือง

การมงีานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศกึษา 203 379 140 1,006 81 307 156 93 73 2,438 2,438
72 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีไดง้านทําหลังสําเร็จ

การศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ีประกอบอาชพีอสิระ) 138 305 102 864 62 235 119 70 52 1,947 1,947
73 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีประกอบอาชพีอสิระ

15 46 16 58 5 12 19 11 7 189 189
74 จํานวนผูสํ้าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรทีีมงีานทํากอ่น

เขา้ศกึษา 17 1 0 13 2 8 1 1 1 44 44
75 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีมกีจิการของตนเองทีมี

รายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 0 2 0 6 0 1 1 1 1 12 12
76 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีศกึษาตอ่ระดับ

บัณฑติศกึษา 1 7 4 8 4 5 4 3 2 38 38
77 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีอปุสมบท

1 1 0 2 0 4 1 0 0 9 9
78 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรทีีเกณฑท์หาร

6 3 7 13 1 12 2 1 3 48 48
79 เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูสํ้าเร็จการศกึษา

ระดับปรญิญาตรทีีไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ
(คา่เฉลีย) 15,223.19 15,223.19

80 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทีมตีอ่
ผูสํ้าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQFเฉลีย
(คะแนนเต็ม ๕) 4.41 4.41

องคป์ระกอบที 8
81 จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสํ้าเร็จการศกึษาใน

ระดับปรญิญาโททีไดรั้บการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 0 17 1 0 0 14 0 0 0 32 32
82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีมกีารตพีมิพใ์น

ลักษณะใดลักษณะหนึง  0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 9
83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์นรายงาน

สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับชาติ 0 4 0 0 0 13 0 0 0 17 17
84 - ---จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์นรายงาน

สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืใน
วารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่
ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัทําเป็นประกาศใหท้ราบ

0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
85 - ---ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 - ---จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏ

ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
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87 - ---จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัตแิละจัทําเป็นประกาศใหท้ราบทัวไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันทีออก
ประกาศ (ซึงไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอืตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการ ทีปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 - ---จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 - ---ผลงานทีไดรั้บการจดสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึง หรอืผา่นสืออเิลคทรอนกิส ์
online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
ภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 จํานวนผูสํ้าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโททังหมด (ปี
การศกึษาทีเป็นวงรอบประเมนิ) 0 53 0 0 0 14 0 0 0 67 67

97 จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสํ้าเร็จการศกึษาใน
ระดับปรญิญาเอกทีไดรั้บการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 - ---จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืใน
วารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่
ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศให ้
ทราบทัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 - ---ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 - ---จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีปรากฏ

ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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102 - ---จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ
นานาชาต ิทีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัตแิละจัทําเป็นประกาศใหท้ราบทัวไปและแจง้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันทีออก
ประกาศ (ซึงไมอ่ยูใ่น Beall's list) หรอืตพีมิพใ์น

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 - ---จํานวนบทความทีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิทีปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 - ---ผลงานทีไดรั้บการจดสทิธบิัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึง หรอืผา่นสืออเิลคทรอนกิส ์
online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
ภมูภิาคอาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - ---จํานวนงานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 จํานวนผูสํ้าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอกทังหมด (ปี
การศกึษาทีเป็นวงรอบประเมนิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องคป์ระกอบที 10
112 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ (FTES) รวมทกุ

หลักสตูร 705.52 1,077.24 630.92 3,464.06 1,254.93 1,310.97 2,804.18 340.45 367.39 11,955.66 11,955.66
113 - ---ระดับอนุปรญิญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 - ---ระดับปรญิญาตรี 376.89 1,026.24 624.17 3,299.49 1,254.93 1,242.31 2,804.18 340.45 367.39 11,336.05 11,336.05
115 - ---ระดับ ป.บัณฑติ 328.63 0 0 0 0 0 0 0 0 328.63 328.63
116 - ---ระดับปรญิญาโท 0 51 6.75 58.05 0 68.66 0 0 0 184.46 184.46
117 - ---ระดับ ป.บัณฑติขันสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 - ---ระดับปรญิญาเอก 0 0 0 106.52 0 0 0 0 0 106.52 106.52
119 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก

ภายในสถาบัน 4,890,400.00 4,767,000.00 390,000.00 1,677,260.00 4,013,800.00 13,231,100.00 1,187,810.00 897,830.00 8,488,300.00 39,543,500.00 39,543,500.00
120 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4,890,400.00 4,767,000.00 390,000.00 166,000.00 4,013,800.00 13,231,100.00 0 897,830.00 8,488,300.00 36,844,430.00 36,844,430.00
121 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

0 0 0 1,511,260.00 0 0 1,187,810.00 0 0 2,699,070.00 2,699,070.00
123 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก

ภายนอกสถาบัน 0 78,900.00 0 0 949,990.00 5,117,200.00 0 4,653,259.39 0 10,799,349.39 10,799,349.39
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124 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 78,900.00 0 0 949,990.00 5,117,200.00 0 4,653,259.39 0 10,799,349.39 10,799,349.39

125 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 จํานวนอาจารยป์ระจําทีปฏบิัตงิานจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้า
ศกึษาตอ่) 32 71 30 84.5 59 108 84.5 28 21 518 518

128 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
32 71 30 10 59 108 0 28 21 359 359

129 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 74.5 0 0 84.5 0 0 159 159

131 จํานวนนักวจัิยประจําทีปฏบิัตงิานจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้า
ศกึษาตอ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 จํานวนอาจารยป์ระจําทีลาศกึษาตอ่
4 3 1 3 7 7 5 1 5 36 36

136 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4 3 1 0 7 7 0 1 5 28 28

137 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
0 0 0 3 0 0 5 0 0 8 8

139 จํานวนนักวจัิยประจําทีลาศกึษาตอ่
0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

140 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

141 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพ์
ในรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับชาติ

9 5 20 4 0 64 7 0 5 114 114
144 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 9 5 20 2 0 64 0 0 5 105 105
145 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 0 0 0 2 0 0 7 0 0 9 9
147 บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพ์

ในรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดับ
นานาชาติ หรอืในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิีไมอ่ยู่
ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัวไป และ
แจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันทีออก
ประกาศ

5 1 6 4 4 3 7 1 0 31 31
148 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

5 1 6 0 4 3 0 1 0 20 20
149 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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จาํนวน

กรรมการ
ยนืยนั

150 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 4 0 0 7 0 0 11 11

151 ผลงานทีไดรั้บการจดอนุสทิธบิัตร
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพ์
ในวารสารทางวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มลู TCIกลุม่ที 2

0 6 1 1 0 1 0 1 0 10 10
156 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

0 6 1 0 0 1 0 1 0 9 9
157 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
159 บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพ์

ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาตทิีไมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัวไป และ
แจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันทีออก
ประกาศ (ซึงไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มลู TCIกลุม่ที 1 6 3 2 2 0 4 5 2 0 24 24

160 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 6 3 2 0 0 4 0 2 0 17 17
161 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 0 0 0 2 0 0 5 0 0 7 7
163 บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ทีตพีมิพ์

ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาตทิีปรากฏใน
ฐานขอ้มลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอื
ระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ยหลักเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 2 3 0 22 21 8 0 7 0 63 63

164 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
2 3 0 0 21 8 0 7 0 41 41

165 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22

167 ผลงานไดรั้บการจดสทิธบิัตร
0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7

168 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7

169 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมทีไดรั้บการประเมนิผา่น
เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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172 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ผลงานวจัิยทีหน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาตวิา่จา้งให ้
ดําเนนิการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ัตว์ ทีคน้พบใหมแ่ละไดรั้บ
การจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีไดรั้บการประเมนิผา่น
เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 5

184 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 5

185 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทีผา่นการพจิารณาตาม
หลักเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ แตไ่มไ่ด ้
นํามาขอรับการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 งานสรา้งสรรคท์ีมกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึง หรอืผา่นสืออเิล็กทรอนกิส์ online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 งานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 งานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ
1 0 0 0 0 0 0 1 14 16 16

200 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1 0 0 0 0 0 0 1 14 16 16
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201 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 งานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 งานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับภมูภิาค

อาเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 งานสรา้งสรรคท์ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 - ----กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 - ----กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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แนวทางเสริมและข้อเสนอแนะภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   1.ควรพัฒนาการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการ
วิชาการ และแผนการท านุศลิปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสมือน
หนึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีย่อย
ในแต่ละพันธกิจท้ัง 3 ด้าน 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีคณะกรรมการจาก
ทุกคณะ เพื่อรับทราบและรายงานผล
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้บรรลุเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ

ศิษย์เก่า 
 

- ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
ตุลาคม 2560-กันยายน 
2561 

ผลการด าเนินการ 
- คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกคณะ ได้ทราบ
ถึงการจัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒธรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
หลักฐาน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกอง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2559 

 



แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-17 
 

แนวทางเสริมและข้อเสนอแนะภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   1.ควรพัฒนาการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการ
วิชาการ และแผนการท านุศลิปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสมือน
หนึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีย่อย
ในแต่ละพันธกิจท้ัง 3 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อร่วมกนั
ก าหนด กิจกรรม/โครงการ และ
วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
- ร้อยละ 80 ของการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ

ศิษย์เก่า 
 

- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2560 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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แนวทางเสริมและข้อเสนอแนะภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   1.ควรพัฒนาการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนบริการ
วิชาการ และแผนการท านุศลิปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสมือน
หนึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีย่อย
ในแต่ละพันธกิจท้ัง 3 ด้าน 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. ตั้งทีมงานตรวจสอบการพัฒนาการ
จัดท าแผนตา่ง ๆ 
2. ตรวจสอบกลยุทธ์ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั
จะต้องสอดคล้องและครอบคลุมกบัการ
จัดท าแผนพันาตา่ง ๆ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. ค าสั่งแต่งตั้งทีมงาน 
2. ผลการวเิคราะห์ ตรวจสอบกลยุทธ์
ของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัจะต้องสอดคล้องและ
ครอบคลมุกับการจดัท าแผนพัฒนาต่าง 
ๆ 
 
 

 
- รองอธิการบดีฝ่าย

บริการวิชาการ 
 
 

- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 

ปีงบประมาณ 2561 
หรือ 

ปีการศึกษา 2560 

1. มีหลักฐานเป็นค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อจัดท าแผน
บริการวิชาการ 

2. มี แผนพัฒนาด้ านบริ ก าร
วิชาการ ที่ผ่านการตรวจสอบ
กลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์
ด้านบริการวิชาการ และมีผล
การวิเคราะห์ 
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แนวทางเสริมและข้อเสนอแนะภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

2.ควรปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองให้ได้สั้นกะทัดรัด และการ
อ้างอิงหลักฐานที่สอดคล้องกันตรงประเด็น 
เพื่อลดภาระการลงเอกสารหลักฐานใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน าไปสู่ระบบ
ลดกระดาษ 

 

แผนการด าเนินการ : 
- จัดประชุมทบทวนการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลยัเพื่อให้การเขยีนรายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 สั้น
กะทัดรัด และอ้างอิงหลักฐานที่
สอดคล้องตรงประเด็นมากข้ึน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับ
การปรับปรุงการเขียนให้สั้น
กะทัดรัด และชัดเจนมากข้ึน 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 

 
- ผอ.กองบริหารงาน

บุคคล 
 
 

 ปีการศึกษา 2560 - มีการประชุมเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับการจัดท าแผน 
Improvement Plan และ
กระบวนการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2560 ณ 
ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
 
- มีรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2560 และการอ้างอิง
เอกสารหลักฐานในตัวบ่งชี้ที่
หน่วยงานรับผิดชอบที่สั้น 
กระชับ สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ.พร้อมทั้งมีการ
บันทึกหลักฐานในระบบ 
IQA 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น /ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
   ก าหนดแนวทางให้การพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสตูรในรอบปีการศึกษา 2560 
ให้ไปสู่การรับรองหลักสตูรตามที่ สกอ.
ก าหนด (TQR) 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
ก ากับดูแลให้หลักสตูรมคีุณภาพ
มาตรฐานและสนับสนุนใหห้ลักสูตรที่มี
ผลการประเมินคณุภาพภายในอยูใ่น
ระดับดีขึ้นไป 2 ปีต่อเนื่อง เข้ารับการ
รับรองเพื่อเผยแพร่หลักสตูรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานตาม TQF ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
(Thai Qualification Register : TQR) 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. จ านวนหลักสตูรที่มผีลการประเมินใน
ระดับดี (3.01 คะแนน) ขึ้นไป 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

 
- ผอ.ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน

ทะเบียน 
 
 

ปีการศึกษา 2560 1. การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2560 
วาระที่ 5.2,5.3 และ 5.4 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
การเผยแพร่ (Thai 
Qualification Register  : TQR) 
 
 
1. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2560 
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แนวทางเสริมจุดเด่น /ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   1.ควรเพิ่มกิจกรรมและโครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ให้สะท้อนตาม
ศาสตร์แตล่ะคณะ ภายในมหาวิทยาลัยให้
ครบถ้วน 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
- ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เพื่อร่วมก าหนดกิจกรรมในการให้
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ท างานให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามศาสตร์ของแตล่ะคณะ 
- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การให้
ความรู้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
การสืบค้น หาความรูต้่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท างาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- ร้อยละ 80 ของการบรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรม/โครงการ 
- ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่นักศึกษาทีส่ าเรจ็การศกึษา
ในการเตรยีมความพร้อมในการท างาน 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ

ศิษย์เก่า 
 

- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
 

ปีการศึกษา  2560 -ผลการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 
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แนวทางเสริมจุดเด่น /ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

   2.ควรพิจารณาข้อค าถามในการประเมิน
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ให้
สามารถสะท้อนผลการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการที่สามารถน าผลมาพัฒนาปรับปรุง
ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

แผนการด าเนินการ : 
-มีการประเมินคุณภาพภายใน โดยเชิญ
ผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ความสามารถ 
ร่วมพิจารณาข้อค าถาม และให้ข้อเสนอ
ข้อ เสนอแนะในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการบริการแก่นัศึกษา 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ระดับผลการประเมินคณุภาพภายใน 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ 

ศิษย์เก่า 
 

- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2560 
 

-ผลการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 
 

3.ควรเพิ่มช่องทางและรูปแบบในการให้
ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ให้มากข้ึน 
 

แผนการด าเนินการ : 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้อันเป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
-จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์การ
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้อันเป็น
ประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่า 
-ระดับความพึงพอใจในการให้บริการแก่
ศิษย์เก่า 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ

ศิษย์เก่า 
 

-ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 - จ านวนช่องทางช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์การให้ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้อันเป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่ศิษย์เก่า 

 



แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-23 
 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

   4.ควรสร้างความเข้าใจใหผู้้ปฏบิัติงาน
ในการเขียนโครงการ โดยเฉพาะการเขียน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนานักศึกษา รวมทั้งการก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
และง่ายต่อการประเมินผลทีส่ะทอ้นถึง
คุณภาพการพัฒนานักศึกษา 
 

แผนการด าเนินการ : 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ที่สะท้อนถึงคุณภาพ
การพัฒนานักศึกาและง่ายต่อการ
ประเมินผล 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- ร้อยละ 80 ของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ 

ศิษย์เก่า 
 

- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 

 

ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการประเมิน
วัตถุประสงค์ตามแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ควรผลักดันใหม้ีการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการทั้งจ านวนและระดับของ
ผลงานให้มสีูงขึ้น 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดท าระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
ดังต่อไปนี ้
 - การสนับสนุนงบประมาณ มีการ
จัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดข้อง
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไป
เผยแพร่ในวงการวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
ในวารสารวิชาการ 

 การน าเสนอผลงานวิจยั/ผลงาน
ทางวิชาการแบบ Oral 
Presentation 

 การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีลง
วารสาร 

 ค่าตอบแทนการตีพมิพ์
ผลงานวิจัย 

 ประชาสมัพันธ์การจดทะเบียน
ทรัพย์ทางปัญญา 

 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

 
- ผอ.สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-2562 

หรือ 
ปีการศึกษา 2560 

1. มีการจัดท าระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมี
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไ ป เผยแพร่ ในวงการวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  ด าเนินการ
ทางด้านทรัพย์สินโดยการประชาสัมพันธ์
ความรู้เรื่องสิทธิต่างๆ ลงในสื่อดิจิทัลของ
ทางมหาวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลของ
งานทรัพย์สิน  รวมถึงด า เนินการร่าง
ค่าตอบแทนงานจดสิทธิบัตร 
    ดังเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายกองทุนเพื่อการวิจัย ปี 
2560 
และ Link งานทรัพย์สินทางปัญญา 
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=141 
 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=141
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แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 2. การจัดหาสนับสนุนแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการทั้งหมดในรอบปี 
เ ช่น เวทีวิชาการในการเผยแพร่
ผลงานวารสารที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ หรือฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระบบชาติหรือ นานาชาติ  
และสร้างเป็นฐานข้อมูลให้นักวิจัยได้
เข้ามาเลือกใช้ไปน าเสนอและแจ้งให้
ทัง้ 9 คณะทราบ 
 
3. สร้างระบบประกันคณุภาพ
งานวิจัย/นักวิจัย รวมทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรมการวจิัย โดยจัดท าคูม่ือหลัก
ปฏิบัติ และมาตรฐานดา้นต่างๆ 
 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และ เป็น
ปัจจุบัน 
5. ปรับปรุงเวปไซต์วิจัยของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นครให้ทันสมัย 
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แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
เชิงปริมาณ 
จ านวนผลงานการตีพิมพ์ 
เชิงคุณภาพ 
มีผลงานไดร้ับการตีพิมพ์ลงใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น 
Scopus, Web of Science เป็นต้น 
 

  5. ด าเนินการปรับปรุง เวปไซต์วิจัยของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครให้ทันสมัย 
    ดัง Link เวปไซต์  สถาบันวิจัยและ
http://ird.rmutp.ac.th/  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ird.rmutp.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
   ควรก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จใน
การพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนนอกเหนือจาก
การวัดที่จ านวนโครงการและระยะเวลาที่
ด าเนินงานต่อเนื่อง 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. ก าหนดเป้าหมายของทุกโครงการ
มุ่งเน้นไปที่คณุภาพของการจัดโครงการ
ที่ผู้ไดร้ับต้องพึงพอใจ 
2. ก าหนดความส าเร็จของทุกโครงการ
ต้องมีการเพิ่มขึ้นของรายไดห้ลังการ
พัฒนาชุมชน 
3. สร้างฐานข้อมูลกลางของผลผลติที่ได้
จากการจัดโครงการทุกโครงการ 
เพื่อเป้นช่องทางการตลาด 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. ร้อยละของความพึงพอใจในการไดร้ับ
การพัฒนา 
2. การเพิ่มขึ้นของรายได้หลังจากการปิด
โครงการพัฒนา 
3. จ านวนผลผลิตที่อยู่ในฐานข้อมลู 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 

ปีงบประมาณ 2561 - 
2562 

หรือ 
ปีการศึกษา 2560 

1. มีรายงานการติดตามผลหลัง 
การให้บริการ 
2. มีจ านวนผลผลติอยู่ในเว็บไซต์
คลินิกเทคโนโลยี และเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
 ควรบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการให้ถึงระดบั
อาจารย์ (บุคคล) ให้มากข้ึน (Profiling) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เกดิความ
เข้าใจ ตระหนักในเรื่องการ บูรณาการ
การเรยีนการสอนการวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายวชิาแต่
ละรายวิชาว่าสามารถบูรณาการได้กับ
ภาระกิจใด 
3. ก าหนดรูปแบบการบูรณาการดงันี้ 
 1) การบูรณาการโดยใช้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นหลัก 
 2) การบูรณาการโดยใช้การวิจัยเป็น
หลัก และ 
 3) การบูรณาการโดยใช้บริการแก่สังคม
เป็นหลัก 
 4) จัดส่วนหน่ึงของงานวิจัยให้นักศึกษา
ท าเป็นปัญหาพิเศษหรือทดลองปฏิบัติใน
ช่ัวโมงปฏิบัติการ 
  

 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2561 - 
2562 

หรือ 
ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ 
สื่อโซเชียลมีเดีย 
2. รายงานผลงานวิจัยที่มี
การบูรณาการการเรียนการ
สอน 
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แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ/โครงการ/กิจการ/
กิจกรรม 

     ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 5) น าผลการวิจัยทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ
ไปใช้ในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยปรบัรายละเอียด/ 
เพิ่มเตมิเนื้อหาในเอกสารประกอบการ
สอน 
 6) ก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงในทีมวิจัยอาจารย ์
 7) ก าหนดให้นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีท าโครงการวิจัยที่เกีย่วข้องกับ
งานวิจัยของอาจารย ์
 8) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย / 
สัมมนาเกี่ยวกับผลความกา้วหน้าใน
งานวิจัยหรือผลงานวิจัยของอาจารย ์
  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
1. จ านวนผลการวิจัยที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จไปใช้ในการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ
2. จ านวนนักศึกษาบัญฑิตศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงในทีมวิจัยอาจารย ์
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แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 3. จ านวนนักศึกษาในระดับปรญิญาตรีท า
โครงการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
อาจารย ์
4. จ านวนนักศึกษาเข้าฟังบรรยาย/
สัมมนาเกี่ยวกับผลความกา้วหน้าใน
งานวิจัยหรือผลงานวิจัยของอาจารย ์
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏบิัตงิาน
การเขียนวัตถุประสงค์ของแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและง่ายต่อการ
ประเมินผลที่สะท้อนถึงคุณภาพการ
จัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนการด าเนินการ : 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีคณะกรรมการ
จากทุกคณะ และบุคลากรจากกอง
นโยบายและแผนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ได้ร่วมกันสรุปแนวทางการเขียน
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งการก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
การจัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งง่ายตอ่การ
ประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา

และศิษย์เก่า 
 

- ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ปีงบประมาณ 
ตุลาคม 2560–กันยายน 
2561 

 

ผลการด าเนินการ 
- คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกคณะได้
รับทราบถึงแนวทางในการเขียน
วัตถุประสงค์ของแผน ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และง่ายต่อ
การประเมินผล 
 
หลักฐาน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกอง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2560 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
 1.ควรมีการทบทวนโดยการประเมิน
วิสัยทัศน์และแนวทางเป็นระยะๆเพื่อน าผล
มาปรับปรุงและถ่ายทอดไปสู่บุคลากรทุก
ระดับ 
 

แผนการด าเนินการ : 
จะให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร โดยให้ทบทวนทุกข้ันตอน 
ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กล
ยุทธ์ มาตรการด าเนินงานเพื่อให้มคีวาม
สอดคล้อง และมีความเป็นปัจจุบนัยิ่งขึ้น 
โดยจะจัดกิจกรรมให้บคุลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยได้มสี่วนร่วม ระดม
ความคิดเห็น และทบทวนวิสยัทัศน์ 
ฯลฯ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. ร้อยละของบุคลากรของมหาวทิยาลัย
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวน
ยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. มีการจัดกิจกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของ
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 

 
- ผอ.กองนโยบาย 

และแผน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
1. สูตร = (บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ / บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่มสี่วนร่วม 
ในการทบทวนยุทธศาสตร์
ทั้งหมด) x 100  
= (428/453) x 100 
= ร้อยละ 94.48 
หลักฐาน :  
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
2. กองนโยบายและแผนมีการจัด
กิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์
ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดย
เน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยมีแผนการประชุมในพ้ืนท่ี 
ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ 
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แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

- ศูนย์เทเวศร์  
- ศูนย์โชติเวช 
- ศูนย์พณิชยการพระนคร 
- ศูนย์พระนครเหนือ 
ในไตรมาสที่ 3 และ 4 
รายละเอียดดังหลักฐาน 
หลักฐาน :  
- http://
ppd.offpre.rmutp.ac.th/
กิจกรรมบคุลากร/  
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