
 
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 



ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ กิจกรรม/โครงการ ที่มีวัตถุประสงคใ์นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

รายงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และความร่วมมือของทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดท าขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป  

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 
บทสรุป  

ส่วนที่ ๑ แผนการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใสภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๕ 

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน  ๑๐๓ 
ภาคผนวก  

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐๙ 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑๑ 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑  

แผนการด าเนินงานมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



๑ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ส่วนที่ ๑  
แผนการด าเนนิงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ : คุณภาพการด าเนินงาน  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้กับ
บุคลากร  

- บุคลากรสาย
สนับสนุน  
- บุคลากรสาย
วิชาการ 

๑.๑ กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 

จ านวน
กิจกรรม 

๑ กิจกรรม 
 
 

๑๐ มี.ค. ๖๓ ส านักงานอธิการบดี 
 

๑.๒ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โคโรน่าไวรัส หรือ COVID-๑๙ 

จ านวน
กิจกรรม 

๑ กิจกรรม 
 
 

มี.ค. ๖๓ 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
 

๑.๓ กิจกรรมงดรับของขวัญ หรือ No Gift 
Policy ในช่วงเทศกาลต่างๆ  

สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๑ เรื่อง ๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๒ กองสื่อสารองค์การ 
 

๑.๔ โครงการส่งเสริมการน าความรู้มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน (องค์
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั : การปฏิบตัิงานโดยน านวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาปรับใช้) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

๑๖ – ๑๗ มี.ค.
๖๓ 

ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/


๒ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 
  

๒. จัดกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยบุคคลและ
นักศึกษาดีเด่นประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากร และ 
นักศึกษา 

๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น จ านวน
บุคลากร 

๒๖ คน ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ 
มี.ค. ๖๓ 

กองบริหารงานบุคคล 

๒.๒ กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

จ านวน
บุคลากร 

๑ คน ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ 
มี.ค. ๖๓ 

ส านักงานอธิการบดี 
 

๓. จัดท าการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาใน
ที่มีต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากร และ
นักศึกษา 

๓.๑ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการบริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองพัฒนานักศึกษา 

๓.๒ การประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองบริหารงานบุคคล 

๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

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


๓ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ : ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑.กิจกรรมการยกระดับ
การสื่อสารเชิงรุกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย  

บุคลากร ๑.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  

๑ ครั้ง  ๑ ต.ค. - ๓๐ 
พ.ย. ๖๒ 

กองสื่อสารองค์การ 

๑.๒ การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร

เพ่ิมข้ึน 

๑ ช่องทาง ๑ ม.ค.- 
๓๑ พ.ค. ๖๓ 

กองสื่อสารองค์การ 

๑.๓ การเพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนของผู้รับบริการ
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร 

๒ ช่องทาง ๑  - ๓๐ 
พ.ย. ๖๒ 

กองสื่อสารองค์การ 

 

 

 

 

 

 



๔ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ : การปรับปรุงการท างาน  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัดวามส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นักศึกษา ๑.๑ การให้บริการขอเอกสารการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One 
Stop service) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๑.๒ การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
ส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ๑ ต.ค. ๖๒-
๓๑ มี.ค.๖๓ 

กองพัฒนานักศึกษา 

๒. การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการ 

นักศึกษา ๒.๑ การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อนในสถานการณ์เกิดโรคระบาด
เชื้อไวรัสโควิด (COVID-๑๙) 

ร้อยละความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ ๖๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๓. การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษา ๓.๑ กิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองพัฒนานักศึกษา 

๓.๒ โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ - องค์การนักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 

 



ส่วนที่ ๒  

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรและความ
โปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒  
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใสภายใน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ : คุณภาพการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ควรพัฒนา : การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความ

โปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร 

๑.๑ กิจกรรมเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ต้านโกง ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช) 

จ านวน
กิจกรรม 

 
 

๑ 
กิจกรรม 

๑ 
กิจกรรม 

๑๐ มี.ค. ๖๓ ชมรมคนรัก มทร.พระ
นคร น าผู้บริหารบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน มทร.พระนคร 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ต้านโกง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.๒ กิจกรรมการ
แสดงวัฒนธรรม
สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโคโรน่าไวรัส 
หรือ COVID-๑๙ 

จ านวน
กิจกรรม 

 

๑ 
กิจกรรม 

๑ 
กิจกรรม 

๒๕ มี.ค. – 
๓๐ มิ.ย. 

๖๓ 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้
บุคลากรทุกหน่วยงานใน
สังกัดรายงานการ
ปฏิบัติงานและภาวะ
สุขภาพของบุคลากรตาม
จริง ผ่านสายการบังคับ
บัญชาเป็นประจ าทุกวัน 

ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.๓ กิจกรรมงดรับ
ของขวัญ หรือ No 
Gift Policy ในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๑  
เรื่อง 

๑  
เรื่อง 

๒๖ ธ.ค. 
๖๒ 

ผลิตแบนเนอร์ “No Gift 
Policy” เพ่ือรณรงค์ให้
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และ Line 
Group บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

กองสื่อสาร
องค์การ 

๑.๔ โครงการ
ส่งเสริมการน า

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๖.๘๐ 

๑๖ – ๑๗ 
มี.ค. ๖๓ 

องค์ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/


๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ความรู้มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ
หน่วยงาน (องค์
ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย : 
การปฏิบัติงานโดยน า
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาปรับใช้) 

เพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย : การ
ปฏิบัติงานโดยน า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
มาปรับใช้ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคคลและนักศึกษาดีเด่นประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 
๒.๑ กิจกรรมการ
คัดเลือกบุคคล
ดีเด่น 

จ านวน
บุคลากร 

๒๖ คน ๒๖ คน ๑๕ ม.ค. ๖๓ มทร.พระนคร มอบ
รางวัลบุคคลดีเด่นและ
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๖ 
รางวัล เพ่ือเป็นก าลังใจ
ให้กับผู้สร้างผลงาน 
พร้อมทั้งขอบคุณผู้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

๒.๒ กิจกรรม 
ยกย่องชมเชยผู้ที่มี
คุณธรรมและ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

จ านวน
บุคลากร 

๑ คน ๑ คน ๙ ต.ค. ๖๒  มทร.พระนคร มอบ
ประกาศนียบัตรบัตรคนดี 
ศรีราชมงคลพระนคร 
ให้แก่ นายอิสระพล  
ลุนอุบล พนักงานขับรถ 
สังกัด กองกลาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
เนื่องจากให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาไม่
เพิกเฉยต่อเหตุการณ์
รุนแรง (ทะเลาะวิวาท)  
ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย 

ส านักงาน
อธิการบดี 

https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/


๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในที่มีต่อการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

๓.๑ การประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
การบริการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๘.๒๗ 

มี.ค. – พ.ค. 
๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการของมหาวิทยาลัย 
มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ ๘๘.๒๗ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

๓.๒. การประเมิน
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๑.๕๓ 

มี.ค. – พ.ค. 
๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๓ 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

๓.๓. การประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๔.๐๐ 

มี.ค. – พ.ค. 
๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี รอบ 
๑๒ เดือน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/
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http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/
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๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร 

๑.๑ กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช) 

การรายงานผล 

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัด
โดย ชุมชนคนรัก มทร.พระนคร เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๑๐ ส่วน 
คือ ๑. ลานสนุกคิด ให้ผู้ชมวิเคราะห์พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริต ๒. เลือกทางเดิน เป็นการแสดงภาพรวม
ปัญหาทุจริตประเทศไทย ๓. เมืองแห่งมนต์ด า สร้างความตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียจากการทุจริต ๔. ตี
แผ่กลโกง เรียนรู้กลโกงแบบต่าง ๆ ๕. ก าจัดกลโกง เป็นการแสดงภารกิจ ป.ป.ช. ๖. วันชี้ชะตา แสดงบทสรุป
คนโกง ๗. พลังแห่งคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจท าความดี ๘. เมืองแห่งแสงสว่าง เรียนรู้
ความซื่อสัตย์ ๙. พลเมืองข่าว ป.ป.ช. แสดงถึงกิจกรรมแจ้งเบาะแสทุจริต และ ๑๐. รวมพลังขับเคลื่อน แสดง
ให้เห็นภารกิจเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ 

 

 

 



๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส  
หรือ COVID-๑๙ 

การรายงานผล 

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-๑๙ ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันลด
ช่องว่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพ่ือป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้ความส าคัญ
ของการปฏิบัติราชการเพ่ือให้การด าเนินการของทางราชการไม่เสียหาย พร้อมให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย 
และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

นอกจากการก าหนดมาตรการที่ส าคัญต่างๆ ให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และ
มาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว ในระหว่างการปิดที่ท างาน
ชั่วคราวได้ก าหนดให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดรายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากรตาม
จริง ผ่านสายการบังคับบัญชาเป็นประจ าทุกวัน เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งส่งผลให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมสุจริตในมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-๑๙ 

 

 

 
 



๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓ กิจกรรมงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
การรายงานผล 

โดย กองสื่อสารองค์การ ผลิตแบนเนอร์ “No Gift Policy” เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศกาล 
ปีใหม่ และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมเปลี่ยนของขวัญเป็นค าอวย
พรเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างค่านิยมให้เกิดการ
ประหยัด รวมถึงเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่ผ่าน ๑) เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ https://www.rmutp.ac.th/NoGift  ๒) Line Group บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 

https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/NoGift


๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๔ โครงการส่งเสริมการน าความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน  
(องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย : การ
ปฏิบัติงานโดยน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้) 

การรายงานผล 

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
การน าความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการน าองค์ความรู้มา
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และเพ่ือสนับสนุนการน าองค์ความรู้ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กิจกรรมโครงการประกอบด้วย 
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม เรื่อง “การจัดการความรู้รายบุคคล” โดย 

- รศ.น.ท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

- รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- รศ. ดร.อภิชา แดงจ ารูญ อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒. บรรยาย เรื่อง “สอน Gen Z สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจ าสาขา 
วิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ (ผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ประจ าปี ๒๕๖๒) 

๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 
- CoP ๑ องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ : การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการ

เรียนการสอน 
- CoP ๒ องค์ความรู้ด้านการวิจัย : การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
- CoP ๓ องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานโดยน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
๔. การน าเสนอสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/


๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

CoP ๓ องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานโดยน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
 
- การท างาน KM. ในยุค ๔.๐ การอัพโหลดวิดีโอ Youtube 

 

      

        
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- สุดยอดการจัดประชุมอย่างมืออาชีพยุคดิจิตัล Smart Meeting ๔.๐ 
 

 
 

 
 

 
 



๑๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

 



๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

    



๑๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

 



๑๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
- การจัดประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์ หรือระบบ E-meeting 

 
 

 
 



๑๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
การประเมินผล 

โครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน ๕๖ คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่เข้าร่วม CoP ๓ องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานโดยน านวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๔ CoP ๑ องค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ : การน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการเรียนการสอน จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ 
CoP ๒ องค์ความรู้ด้านการวิจัย  การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๕๐ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๑ 

 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผลโครงการ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
๒๒ 
๓๔ 

 
๓๙.๒๙ 
๖๐.๗๑ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 
๒. อายุ 

ต่ ากว่า ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
มากกว่า ๕๑ ปี 

 
๓ 

๓๐ 
๑๕ 
๘ 

 
๕.๓๖ 

๕๓.๕๗ 
๒๖.๗๙ 
๑๔.๒๙ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 

๑ 
 

๑.๗๙ 



๑๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

๒๙ 
๒๒ 
๔ 

๕๑.๗๙ 
๓๙.๒๙ 
๗.๑๔ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 
๔. สถานภาพ 

ผู้บริหาร 
อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย  
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ 

 
๓ 
๘ 

๓๘ 
๗ 

 
๕.๓๖ 

๑๔.๒๙ 
๖๗.๘๕ 
๑๒.๕๐ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 
๕. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่เข้าร่วม 

CoP ๑ 
CoP ๒ 
CoP ๓ 

 
๑๐ 
๗ 

๓๙ 

 
๑๗.๘๖ 
๑๒.๕๐ 
๖๙.๖๔ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 
๖. ฐานะการเข้าร่วมโครงการ 

ประธาน CoP 
เลขานุการ CoP 
ผู้เข้าร่วมโครงการและน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
ผู้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมรับฟังใน CoP 

 
- 
๒ 

๑๓ 
๔๑ 

 
- 

๓.๕๗ 
๒๓.๒๑ 
๗๓.๒๒ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 

 

ตารางท่ี ๒ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
๑. ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายพิเศษ “การจัดการความรู้รายบุคคล” ๔.๔๕ ๘๙.๐๐ 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายของผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการ

จัดการความรู้ 
๔.๔๘ 

๘๙.๖๐ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยายของผู้ที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการ

จัดการความรู้ 
๔.๓๐ 

๘๖.๐๐ 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ๔.๔๕ ๘๙.๐๐ 
๖. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานของตนเอง 
๔.๓๔ 

๘๖.๘๐ 



๒๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

๗. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 

๔.๒๕ ๘๕.๐๐ 

รวม ๔.๓๘ ๘๗.๖๐ 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 

๑. สถานที่และสภาพแวดล้อม ๔.๓๔ ๘๖.๘ 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๓๔ ๘๖.๘ 
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ ๔.๑๔ ๘๒.๘ 
๔. อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมและเพียงพอ ๔.๔๕ ๘๙ 

รวม ๔.๓๒ ๘๖.๓๕ 
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   

๑. การติดต่อ/ประสานงาน ๔.๒๗ ๘๕.๔ 
๒. การอ านวยความสะดวก ๔.๓๘ ๘๗.๖ 
๓. ความรวดเร็วในการให้บริการ ๔.๓๒ ๘๖.๔ 

รวม ๔.๓๒ ๘๖.๔๗ 
ความพึงพอใจต่อภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๔ ๘๖.๘๐ 

 
ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๓๔ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

๘๖.๘๐ 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นอย่างดี วิทยากรเกือบทุกคนน าเสนอได้ดี 
๒. วิทยากรให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
๓. ควรให้เวลาในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีใน CoP ของผู้น าเสนอให้มากกว่านี้ ควรให้เวลาประมาณ 

๒๐ - ๒๕ นาท ี
๔. ควรมีการรณรงค์เชิญชวนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพ่ิมมากขึ้นและมี

มาตรการเชิญชวนจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพ่ิมจ านวนขึ้น 
๕. ผู้เสวนา CoP ๓ มีจ านวนมาก ดังนั้นในการให้เวลาเพียง ๑๐ นาที น้อยเกินไป เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ

จากประสบการณ์โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการน าความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
 

  

   

 

 

 

 



๒๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคคลและนักศึกษาดีเด่นประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 
๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น 
การรายงานผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๑๕ ปี 
ภายในงานมีการจัดพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากรเกียรติวงศ์ พร้อมพิธีสงฆ์ จากนั้น
ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๖ รางวัล เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับ
ผู้สร้างผลงาน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น วันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร 

ล าดับ ประเภทบุคคลดีเด่น 
จ านวนผู้ได้รับรางวัล 

แผน ผล 
๑ การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มบุคลากร สายวิชาการ  โดยคัดเลือกจากข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง ดังนี้  
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มลูกจ้างประจ า 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 

 
๑ 
 

๑ 
๑ 

๒ การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร  

๓ ๓ 

๓ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ๗ ๗ 
๔ การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น  ๔ ๔ 
๕ การคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ดีเด่น  
๒ ๒ 

๖ การคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น  ๑ ๑ 
๗ การคัดเลือกผู้มีบุคลิกภาพดี  ๑ ๑ 
๘ การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น       ๑ ๑ 
๙ การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ท าอย่างมืออาชีพ  ๑ ๑ 

๑๐ การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้าน
การจัดการความรู้ 

๒ ๒ 

๑๑ การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ๑ ๑ 
รวม ๒๖ ๒๖ 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาพกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น 
บุคคลดีเด่น (กลุ่มบุคลากร สายวิชาการ, กลุ่มลูกจ้างประจ า และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว) 

 
 
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 



๒๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น 

 
 
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

 
 
ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น 

 
 

 
 



๒๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้มีบุคลิกภาพดี 

 
 
บุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ท าอย่างมืออาชีพ 
  
  
   

 
  
  
 
 
 

 
บุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ 

 
 
 



๒๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.๒ กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ สุจริต 
การรายงานผล 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มอบประกาศนียบัตรบัตรคนดีศรีราชมงคลพระนคร ให้แก่ นายอิสระพล ลุนอุบล พนักงานขับรถ สังกัด 
กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องจากให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไม่เพิกเฉยต่อ
เหตุการณ์รุนแรง (ทะเลาะวิวาท) ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงาน
อธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เพ่ือกระตุ้นให้คนท าความดี สร้างจิตส านึกที่ดีและยกย่องเชิดชูคนดี ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมสุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 



๒๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในที่มีต่อการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๓.๑ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การรายงานผล 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

----------------------------------- 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๔,๕๕๐ ๔๘.๐๓ 
หญิง ๔,๙๒๔ ๕๑.๙๗ 
รวม ๙,๔๗๔ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

ตารางท่ี ๒ จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีที่ ๑ ๒,๓๖๙ ๒๕.๐๖ 
ชั้นปีที่ ๒ ๒,๒๗๖ ๒๔.๐๘ 
ชั้นปีที่ ๓ ๒,๑๕๖ ๒๒.๘๑ 
ชั้นปีที่ ๔ หรือสูงกว่า ๒,๖๕๒ ๒๘.๐๕ 

รวม ๙,๔๕๓ ๑๐๐ 

จ านวน ร้อยละ
ชาย 4,550 48.03
หญิง 4,924 51.97

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
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จ าแนกตามเพศ



๒๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
ตารางท่ี ๓ จ าแนกตามคณะ  

คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

นักศึกษา (คน) 
ร้อยละ 

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๔๑๒ ๔.๓๕ 
๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๑,๒๕๙ ๑๓.๒๙ 
๓. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๓๒๙ ๓.๔๗ 
๔. คณะบริหารธุรกิจ  ๓,๑๐๙ ๓๒.๘๒ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๕๘ ๔.๘๓ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๑,๙๐๕ ๒๐.๑๑ 
๗. คณะศิลปศาสตร์ ๑,๑๖๔ ๑๒.๒๙ 
๘. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๔๐๖ ๔.๒๙ 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๔๓๒ ๔.๕๖ 

รวมทั้งสิ้น   
 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4 หรือ

สูงกว่า
จ านวน 2,369 2,276 2,156 2,652
ร้อยละ 25.06 24.08 22.81 28.05

0
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1,000
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2,000
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ชั้นปีที่ศึกษา



๓๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษาในดา้นต่าง ๆ 

หัวข้อการจัดให้บริการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

๑. การบริการด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
๑.๑ มีหน่วยงานกลางจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้บริการ ๔.๔๑ ๘๘.๒๐ 
๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อม

ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า  
๔.๔๘ ๘๙.๖๐ 

๑.๓. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมี   การนัดหมาย  ๔.๔๒ ๘๘.๔๐ 
๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใส่ในการให้ค าปรึกษา และมีการ

ติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
๔.๔๖ ๘๙.๙๐ 

๑.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ๔.๔๙ ๘๙.๙๐ 
๑.๖ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความ

ดูแล 
๔.๔๐ ๘๘.๐๐ 

๑.๗ ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ๔.๔๘ ๘๙.๖๐ 
รวม ๔.๔๕ ๘๙.๐๐ 

๒. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
๒.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์  จดหมายข่าว 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุของมหาวิทยาลัย  
๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 

๒.๒ มีข้อมูลความเคลื่อนไหวอ่ืนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

๔.๔๐ ๘๘.๘๐ 

๒.๓ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 
๒.๔ มีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและแหล่งทุน ๔.๔๒ ๘๘.๔๐ 
๒.๕ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 
๒.๖ ความรวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ๔.๓๓ ๘๖.๖๐ 

รวม ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 
๓. การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา 

๓.๑ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม ๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 
๓.๒ ความหลากหลายของกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับ

นักศึกษา 
๔.๓๔ ๘๖.๘๐ 

๓.๓ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 

๔.๔๒ ๘๘.๔๐ 

๓.๔ นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

๔.๓๙ ๘๗.๘๐ 

๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา  ในการแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔.๔๖ ๘๙.๒๐ 

๓.๖ มีการประเมินคุณภาพของการด าเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 

๔.๓๕ ๘๗.๐๐ 



๓๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อการจัดให้บริการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

๓.๗ การประชาสัมพันธ์และความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมที่มหาวิทยาลัยจัด 

๔.๓๗ ๘๗.๔๐ 

๓.๘ ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัย
จัด เช่น การเขียน resume การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์งาน การ
เตรียมเอกสาร การปรับปรุงบุคลิกภาพ ฯลฯ 

๔.๔๖ ๘๙.๒๐ 

รวม ๔.๔๐ ๘๘.๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔.๔๑ ๘๘.๒๗ 

 
ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครคาเฉลี่ย ๔.๔๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๗ 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ระบบการสืบค้นที่เก่ียวกับงานวิจัยไม่มีความเสถียรต่อการใช้งาน 
๒. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์พระนครเหนือ 
๓. ควรเปิดโรงยิม ชั้น ๔ ตลอด ๒๔ ชม. 
๔. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาควรมีความรวดเร็ว 
๕. อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความใส่ใจในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
๖. คณะวิศวกรรมควรให้นักศึกษาน ารถจักรยานยนต์เข้าไปจอดช่วงหลังเที่ยงได ้
๗. ระบบทรานสคริปต์ไม่มีความเสถียร 
๘. ควรมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
๙. ควรมีเสียงประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องเพราะบางจุดไม่

สามารถรับข่าวสารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒. การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การรายงานผล 

ดวยกองบริหารงานบุคคลได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าป
การศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร เพ่ือน าผลการประเมิน ดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการหน่วยงานตอไป โดยมีผู้ประเมินจ านวน ๗๙๐ คน จากบุคลากรจ านวน ๑,๒๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๑๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓) สรุปผลการประเมินดังนี้ 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คาเฉลี่ย ร้อยละ 

๑. ด้านเจตคต ิ
๑.๑ มีความศรัทธาในองคกร ๔.๒๕ ๘๕.๐๐ 
๑.๒ ภารกิจและหนาที่ท่ีปฏิบัติมีลักษณะทาทายความรู และความสามารถ ๔.๑๙ ๘๓.๘๐ 
๑.๓ เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความรูความสามารถ ๔.๑๘ ๘๓.๖๐ 
๑.๔ พึงพอใจและมีความสุขในผลการปฏิบัติงาน ๔.๑๖ ๘๓.๒๐ 

รวม ๔.๒๐ ๘๓.๙๐ 
๒. ดานความรูความสามาร 

๒.๑ มีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและหนาที่ท่ีได้รับมอบหมาย ๔.๒๒ ๘๔.๔๐ 
๒.๒ เขาใจภารกิจและหนาที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ๔.๒๗ ๘๕.๔๐ 
๒.๓ พัฒนาปรับปรุงงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๔.๒๔ ๘๔.๘๐ 

รวม ๔.๒๔ ๘๔.๘๗ 
๓. ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 

๓.๑ ยึดถือค าสั่งที่ถูกตองตามกฎ และระเบียบในการปฏิบัติงาน ๔.๔๔ ๘๘.๘๐ 
๓.๒ ผู้บังคับบัญชาชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือแกไขปญหาจากการ

ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนชัดเจน 
๔.๑๓ ๘๒.๖๐ 

๓.๓ มีโอกาสร่วมแสดงความคิดในการแกปญหาการปฏิบัติงาน ๔.๐๒ ๘๐.๔๐ 
รวม ๔.๒๐ ๘๓.๙๓ 

๔. ด้านชนการพัฒนาองคกร 
๔.๑ มีโอกาสเสนอแนะขอคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๓.๘๖ ๗๗.๒๐ 

๔.๒ เขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจและหนาที่ของมหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน ๔.๐๘ ๘๑.๖๐ 
๔.๓ เพ่ือนร่วมงานใหความสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงาน 
๔.๒๗ ๘๕.๔๐ 

๔.๔ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือน
ร่วมงาน 

๔.๒๑ ๘๔.๒๐ 

๔.๕ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน    ๔.๐๔ ๘๐.๘๐ 
๔.๖ มีโอกาสเพิ่มพูนความรูและประสบการณ โดยการศึกษาตอ การ ๓.๙๘ ๗๙.๖๐ 



๓๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คาเฉลี่ย ร้อยละ 

ฝึกอบรมการประชุมสัมมนา ฯลฯ 
รวม ๔.๐๗ ๘๑.๔๗ 

๕. ด้านสภาพแวดลอมและขวัญก าลังใจ 
๕.๑ มีความม่ันคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลจากการปฏิบัติงาน ๓.๙๘ ๗๙.๖๐ 
๕.๒ มีเกณฑการประเมินเพ่ือการเขาสู่ต าแหน่งต่าง ๆ เหมาะสม ยุติธรรม

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๓.๙๒ ๗๘.๔๐ 

๕.๓ มีเกณฑการประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพของงานที่เหมาะสม
ยุติธรรม 

๓.๘๗ ๗๗.๔๐ 

๕.๔ คาตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับในปจจุบันมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ท า 

๓.๘๑ ๗๖.๒๐ 

๕.๕ มีโอกาสได้รับความก้าวหนาในต าแหนงหนาที่/การผลิตผลงานต่างๆ ๓.๗๙ ๗๕.๘๐ 
๕.๖ มีความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการต่าง ๆ ๓.๘๙ ๗๗.๘๐ 

รวม ๓.๘๘ ๗๗.๕๓ 
๖. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ 

๖.๑ มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี ๓.๘๘ ๗๗.๖๐ 
๖.๒ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ๓.๘๓ ๗๖.๖๐ 
๖.๓ มีการประชาสัมพันธอย่างต่อเนื่อง ๓.๙๑ ๗๘.๒๐ 

รวม ๓.๘๗ ๗๗.๔๗ 
รวมทั้งสิ้น ๔.๐๘ ๘๑.๕๓ 

 
ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย ๔.๐๘ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๓ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

๑. เจาหนาควรได้รับการฝกอบรมใหมีความเชี่ยวชาญเพ่ือมีทักษะและจิตบริการ 
๒. การประสานงานบกพรอง เช่น เอกสารตกหล่น จนท าใหการประสานงานล่าชา หรือหากมีปญหา

ต้องแกไขด้วยตัวเอง ด้วยการติดตอที่สวนกลาง เชน การท าบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ตองยื่นเรื่องใหม่ 
หลังจากสอบถามเมื่อผ่านไปสี่เดือน) ตลอดจนการรอเอกสารค าสั่งว่าผ่านการจ้างงานหลังปฏิบัติงานระยะ  ๖ 
เดือน (ปจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารและท าใหเสีย สิทธิ์บางประการ) ขอเสนอแนะอยากใหเจาหนาที่ทั้งภายใน
คณะและสวนกลางมีการประสานงานซึ่งกันและกัน อาจจะมีการขอเบอร์โทรอาจารยท่านนั้นโดยเฉพาะท่านใด
ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ และควรมีการจัดอบรมใหเจาหนาที่ สายสนับสนุน ตลอดจนฝ่ายตางๆ  
ที่เกี่ยวของแกปญหาแบบมืออาชีพ เชน รูวิธีการตอบค าถาม ตลอดจนมีทักษะที่จะแกไขปญหาเรื่องนั้นได้ ซึ่ง
จะเป็นการสร้างภาพลักษณและเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาที่และบุคลากรใหมีคุณภาพมากขึ้น ในที่นี้เจาหนาที่
หลายท่านช่วยสนับสนุนท าใหเราในฐานะอาจารยรูสึกขอบคุณที่ช่วยอ านวยความสะดวก ตลอดจนท าให  



๓๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เราปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขกับการท างาน ตลอดจนทุมเทกับการสอนได้อย่างเต็มที่ เจาหน
าที่หลายท่านและบุคลากรสวนใหญ่ มีน้ าใจ เอาใจใสและดูแลอาจารย ตลอดจนท างานได้ดี และอยากใหรักษา
ความดีเชนนี้ไว ตลอดจนพฒันาคุณภาพและปรับปรุงขอบกพรองบางประการใหดียิ่งขึ้น 

๓. พัฒนาเจาหนาที่ประจ าศูนย์ใหมี ข้อมูลที่สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่จ าเป็นที่คณาจารย์หรือผู้
ติดต่องานตองสอบถามขอมูลสวนกลางเอง ซึ่งท าใหเกิดขอผิดพลาด และสิ้นเปลืองทรัพยากร รวมถึง
ความถูกตองแม่นย าท าใหเกิดความลาช้า และเสียโอกาส 

๔. อยากใหเจาหนาที่ทุกคนได้เขาร่วมการอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศซึ่งจ าเป็นในการเอามาใช
ในการปฏิบัติงาน ประจ าวัน 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. ผู้บริหารสูงสุดควรเขามาดูแลวิทยาเขต เพราะมหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ที่เทเวศ งบประมาณซอมถนน  

รั้วภายในวิทยาเขตควรเป็นงบของมหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นงบคณะ เชน ท าไมคณะครุศาสตร์ คณะ
สื่อสารมวลชน ไม่ตองจ่ายคาถนน หรือรั้ว แต่วิทยาเขตอ่ืน คณะตองเป็นคนดูแลทั้ง ๆ ที่มีคาใชจ่ายที่แตกต่าง
กัน แต่ไม่ได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัย 

๒. ต าแหนงบริหาร ที่ไม่มีผลงาน ควรพิจารณาตัวเอง 
๓. ถึงแม้ทราบข่าววา ม.จะออกนอกระบบ อาจมีการยุบงานรวมกัน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ยุบ จึงอยากขอ

ความอนุเคราะห์พิจารณาจัดตั้งงานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษาเป็นกลุมงานที่ถูกตองตามโครงสร้าง
เนื่องจากตองรับผิดชอบดูแลนักศึกษาทุกชั้นปและเป็นงานที่ท าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

๔. อยากใหงานสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษาเป็นงานที่ถูกตองตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากตองดูแล นักศึกษาทั้ง ๙ เทียบเทากับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
ด้านระบบสารสนเทศ 

๑. ขอหองพักครูที่มีคอมพิวเตอร์พรอมอินเตอร์เน็ต 
๒. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตใหดี ขนาดท างานในคณะ ระบบยังไม่เสถียรเลย อย่าง

นี้จะท าการสอนออนไลน์ได้อย่างไร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใชในการเรียนการสอนพรอมแล้วรึยัง. อย่าลืมวา
นักศึกษาทุกคนไม่ได้ความพรอมเรื่องสื่อ IT ทุกคนนะ 

๓. สัญญาณอินเตอร์เน็ตค่อนข้างช้า 
๔. มหาวิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสารสนเทศใหเพ่ิมมากขึ้น 
๕. ควรปรับปรับระบบการท างานใหเขาสู่ระบบ Online ใหมากกวานี้และการใหสวัสดิการสนับสนัน

การท างานระบบ 
ด้านสถานที่และสภาพแวดลอม 

๑. จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งอ านวยความสะดวกใหมากกวานี้  
๒. ปัจจัยพ้ืนฐานในการจัดการเรียนอยู่ในสภาพไม่พรอมใชงาน เกา ช ารุด ทั้งสภาพหองเรียนและ

อุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ เชนคอมพิวเตอร์ กระดาน 
๓. พัฒนาสภาพแวดลอม เพ่ือน าไปสู่ first impression กับผู้พบเห็น เชนผู้ปกครอง และผู้มาติดตอ 
๔. มหาลัยตองลงพ้ืนที่ส ารวจ และใชงบกลางมาปรับปรุงหองน้ าหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในตัว

อาคารใหแกนักศึกษา 



๓๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด้านสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 
๑. ควรมีสวัสดิการใหเหมือนกันทุกสวน เชน ทิชชู และแม่บานท าความสะอาดบางตึกไม่เพียงพอ 
๒. อยากมีเครื่องมือที่ทันสมัย (เครื่องSEM) สามารถช่วยในการเรียนการสอนการวิจัยต่าง ๆ และ

สามารถเปิดรับงาน 
๓. ควรมีความเสมอภาคใหแกบุคลากรทุกประเภท เชน คาตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ การ

ประเมินผลงาน 
ด้านประชาสัมพันธ 

การสื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีอย่างต่อเนื่อง 
อ่ืน ๆ 

๑. ระบบการประเมินความดีความชอบ ควรเน้นผลงานเชิงประจักษมากกวาเน้นใหคะแนนตามการ
ท าหลักฐานเอกสาร 

๒. การประสานงานกับหน่วยงานของมหาลัยดี แต่ภายในคณะไม่ค่อยดีเทาที่ควรยังมีการแบงพักพวก 
ความรับผิดชอบ 

๓. อยากใหลูกจ้างชั่วคราวมีโอกาสได้ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคะ 
๔. ควรน าผลประเมินมาใชในการพัฒนามหาลัยอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๓.๓. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
การรายงานผล 

ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  โดยให้ผู้มารับบริการ Walk in กรอกแบบสอบถาม กรอกแบบสอบถามผ่านระบบ Online และ QR 
Code เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวมา
ปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการรอบ ๑๒ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) สรุปผลการประเมินดังนี้ 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ
หน่วยงาน 

Walk in Online QR Code ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
 ระดับ 
ความ 
คิดเห็น 

๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๑.๑ มีความรูค้วามเข้าใจในงาน ๔.๔๙ ดี ๔.๔๔ ดี ๓.๘๔ ดี ๔.๔๖ ดี 
๑.๒ สามารถตอบปัญหา/ค าชีแ้จง/ให้

ค าปรึกษา 
๔.๔๗ ดี ๔.๓๗ ดี ๓.๗๐ ดี ๔.๔๓ ดี 

๑.๓ มีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ๔.๕๑ ดีมาก ๔.๔๙ ดี ๓.๘๑ ดี ๔.๔๘ ดี 
๑.๔ เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศยัท่ีดีและเป็น

กันเอง 
๔.๔๘ ดี ๔.๔๓ ดี ๓.๗๘ ดี ๔.๔๕ ดี 

๑.๕ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่สุภาพ 
เหมาะสม 

๔.๔๓ ดี ๔.๕๔ ดีมาก ๓.๙๔ ดี ๔.๔๒ ดี 

รวม ๔.๔๘ ดี ๔.๔๕ ดี ๓.๘๑ ดี ๔.๒๕ ดี 
๒. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

๒.๑ มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย 

๔.๒๕ ดี ๔.๔๗ ดี ๓.๘๑ ดี ๔.๒๕ ดี 

๒.๒ มีแหล่งข้อมูลบริการ เช่น บริการ
เอกสาร หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ 

๔.๒๘ ดี ๔.๔๑ ดี ๓.๘๔ ดี ๔.๒๘ ดี 

๒.๓ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ เช่น ท่ีนั่ง เป็นต้น 

๔.๓๗ ดี ๔.๔๐ ดี ๓.๕๗ ดี ๔.๓๓ ดี 

รวม ๔.๓๐ ดี ๔.๔๓ ดี ๓.๗๔ ดี ๔.๑๖ ดี 
๓. ด้านการให้บริการในภาพรวม         

๓.๑ ความประทับใจในการให้บริการ ๔.๔๘ ดี ๔.๔๔ ดี ๓.๗๕ ดี ๔.๔๕ ดี 
๓.๒ สามารถน าค าตอบ/ข้อแนะน าไปปรับใช้ ๔.๔๕ ดี ๔.๔๐ ดี ๓.๖๒ ดี ๔.๔๑ ดี 

รวม ๔.๔๗ ดี ๔.๔๒ ดี ๓.๖๙ ดี ๔.๑๙ ดี 
รวมทั้งส้ิน ๔.๔๑ ดี ๔.๔๓ ดี ๓.๗๕ ดี ๔.๒๐ ดี 

 

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


๓๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในภาพรวมบุคลากรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีคาเฉลี่ย ๔.๒๐ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐  
ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานอธิการบดี 
๑. มีอัธยาศัยดี และให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี 
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกันเอง 
๓. เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ 
๔. เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาดีมากและเป็นกันเองมากค่ะ 

กองกลาง 
๑. มีการให้บริการดี รวดเร็ว 
๒. ติดต่อประสานงานเลิศมากๆ 
๓. มีการพัฒนาด้านการบริการ อ านวยความสะดวกได้ดี 

กองคลัง 
๑. งานเบิกจ่าย ๒ บริการ ให้ค าแนะน าดีมาก 
๒. เจ้าหน้าที่บางคนแสดงสีหน้าไม่มีมิตรภาพ 

กองบริหารงานบุคคล 
๑. ได้รับความสะดวกและอบอุ่นเหมือนเช่นเคย 
๒. ให้ความรู้และความกระจ่างในเอกสารต่างๆ ได้ดี 
๓. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เต็มใจให้ข้อมูล เป็นที่ประทับใจ ให้บริการดีมาก 
๔. เจ้าหน้าที่น่ารัก เอาใจใส่ให้บริการดีรู้สึกประทับใจ 
๕. เจ้าหน้าที่น่ารัก ให้บริการดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/quiz/satisfaction/
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๓๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ : ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
แนวทางการด าเนินงาน : กิจกรรมการยกระดับการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ การปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย 
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนครั้ง
ในการ

ปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

๑  
ครั้ง  

๑  
ครั้ง 

๑ ต.ค. – 
๓๐ พ.ย. ๖๒ 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มี
ช่องทางการเผยแพร่ 
ข่าวสารกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยสู่ภายนอก 
ด้วยการเพ่ิม สัญลักษณ์ 
Facebook และ Twitter 
ไว้ใต้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บุคลากรของและ 
บุคคลทั่วไป สามารถแชร์
ข่าวสารดังกล่าว สู่สื่อ
ออนไลน์ส่วนตัว หรือสื่อ
ออนไลน์ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ 

กองสื่อสาร
องค์การ 

๑.๒ การเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสาร
รูปแบบต่าง ๆ 

จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร

เพ่ิมข้ึน 

๑ 
ช่องทาง 

๑ 
ช่องทาง 

๑ ม.ค.- 
๓๑ พ.ค. ๖๓ 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ๒ 
กลุ่ม คือ บุคลากรภายใน 
และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดย
ได้ด าเนินการดังนี้ 
๑. สร้างกลุ่ม Line 
Openchat “เฉพาะกิจ 
COVID-๑๙” ส าหรับ
บุคลากรภายใน 
๒. สร้างกลุ่ม Line 
Openchat และ Line 
Group ส าหรับนักศึกษา
ใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารกับนักศึกษาที่จะมา
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

กองสื่อสาร
องค์การ 



๓๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.๓ การเพ่ิมช่อง
ทางการแสดงความ
คิดเห็นและร้องเรียน
ของผู้รับบริการ
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนช่อง
ทางการ
สื่อสาร 

๒ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๑ -๓๐ 
พ.ย. ๖๒ 

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ิม
ช่องทางแสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียนของ  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษา ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ ดังนี้ 
๑. ช่องทางแนะน าติชม 
ส าหรับบุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 
๒. ช่องทางแสดงความ
คิดเห็น/ร้องเรียน ส าหรับ
นักศึกษา 
๓. ช่องทางร้องเรียน
จรรยาบรรณ วินัย ทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
ส าหรับบุคคลทั่วไป 
บุคลากร และนักศึกษา 

กองสื่อสาร
องค์การ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการด าเนินงาน : กิจกรรมการยกระดับการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

๑.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
(www.rmutp.ac.th) 

การรายงานผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในเผยแพร่
ข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย (www.rmutp.ac.th) เพ่ือให้สาธารณชนและ
ผู้รับบริการได้เข้าถึงการเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจน และเพ่ิมมากขึ้น 
ด าเนินการโดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ด้วย
การก าหนดให้มีช่องทางการเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก จ านวน ๒ ช่องทาง ได้แก่ 
Facebook และ Twitter ด้ วยการ เพ่ิ ม  สัญ ลั กษ ณ์  Facebook และ Twitter ไว้ ใต้ ข้ อมู ล ข่ าวส าร
ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป สามารถ
เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าว สู่สื่อออนไลน์ส่วนตัว หรือสื่อออนไลน์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ด้วยการแชร์ผ่าน 
Facebook หรือ Twitter เพ่ือให้สาธารณชนและผู้รับบริการได้รับข่าวสารจากการแชร์ดังกล่าว สารมารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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


๔๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 
การรายงานผล 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน ด้วยการน าแอพพลิเคชั่นไลน์ 
(Line Group, Line Openchat ) มาเพ่ิมช่องทางการสื่อสารส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ บุคลากร
ภายใน และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. กองสื่อสารองค์การ สร้างกลุ่ม Line Openchat “เฉพาะกิจ COVID-๑๙” ส าหรับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน การมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ในช่วง
ภาวะวิกฤต ของการแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-๑๙) และใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของการ
ให้บริการ ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรต่อไป 

 

 

 

 



๔๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. คณะในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ สร้างกลุ่ม Line Openchat และ Line Group ส าหรับนักศึกษา
ใหม่ เพื่อเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาที่จะมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษา
สามารถสอบถามในส่วนงานที่เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา ได้แก่ การจัดกาเรียนการสอน การจัดจัด
กิจกรรมนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การบริการนักศึกษา และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง
ข้อมูลของนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.rmutp.ac.th) 

   

   

   

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๓ การเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนของผู้รับบริการ (www.rmutp.ac.th) 
การรายงานผล 

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน ของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ และบุคคลภายนอก ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ดังนี้  

๑. ช่องทางแนะน าติชม ส าหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รับผิดชอบโดย กองสื่อสาร
องค์การ ได้เปิดช่องทางการให้ผู้รับบริการ เสนอแนะ ติชม และแสดงความคิดเห็น เพ่ือน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๒. ช่องทางแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน ส าหรับนักศึกษา รับผิดชอบโดย กองพัฒนานักศึกษาได้เปิด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ร้องเรียน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือบริการให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี  

๓. ช่องทางร้องเรียนจรรยาบรรณ วินัย ทุจริต และประพฤติมิชอบ ส าหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร และ
นักศึกษา รับผิดชอบโดยกองบริหารงานบุคคล ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความ
ช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งเบาะแสการทุจริต และการปฏิบัติหน้าที่อันไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
น าเสนอมหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ช่องทาง การรับฟังความเห็น/ร้องเรียน แนะน าติชม และร้องเรียนจรรยาบรรณ วินัย ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรภายใน 
นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยกองสื่อสารองค์การ ได้จัดท า
แบนเนอร์เผยแพร่บนเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัย ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบภาพไสลด์ส่วนบนของ
เว็บไซต์ และรูปแบบเมนู หัวข้อ “แสดงความคิดเห็น แนะน าติชม ร้องเรียน” (ต าแหน่ง Footer ด้านล่างของ
เว็บไซต์) เผยแพร่บนเฟซบุ๊ก (rmutpFB) อินสตราแกรม (rmutpig) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการเห็น
จัดเจน พร้อมเข้าถึงข้อมูลการแสดงความคิดเห็น แนะน าติชม การร้องเรียนได้ง่ายขึ้น    

 
- เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย รูปแบบภาพไสลด์ส่วนบนของเว็บไซต์   

 

 
 
 

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


๔๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย รูปแบบเมนู หัวข้อ “แสดงความคิดเห็น แนะน าติชม 
ร้องเรียน” (ต าแหน่ง Footer ด้านล่างของเว็บไซต์) 
 

 
 

- เผยแพร่บนเฟซบุ๊ก (rmutpFB)  
 

 

 

 



๔๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- อินสตราแกรม (rmutpig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ : การปรับปรุงการท างาน  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน  
การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน :  ปรับปรุงระบบการให้บริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ      
๑.๑ การให้บริการ
การขอเอกสาร
การศึกษาส าหรับ
นักศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop service) 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๖.๙๗ 

๑ ต.ค. ๖๒ - 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ให้บริการการขอเอกสาร
การศึกษาส าหรับ
นักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว (One Stop 
service) ซึ่งมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๙๗ 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการฯ 

๑.๒ การให้บริการ
ระบบทรานสคริปต์
กิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา (Activity 
Transcript) 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๑.๑๙ 

๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ให้บริการระบบทราน
สคริปต์กิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา (Activity 
Transcript) ซึ่งมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๑๙ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน : การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
๒.๑ การเรียน
ออนไลน์ของ
นักศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อนใน
สถานการณ์เกิดโรค
ระบาดเชื้อไวรัสโค
วิด (Covid-๑๙) 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

มี.ค.-พ.ค. ๖๓ ในสถานการณ์เกิดโรค
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 
(Covid-๑๙) 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาภาคการศึกษา
ฤดูร้อน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจกับการ
เรียนการสอนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
๖๕ 
 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการฯ 



๔๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน : การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๓.๑. กิจกรรมการ
สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสส าหรับ
นักศึกษา 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕.๘๐ 

๑๑ มี.ค. ๖๓ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
การสร้างการรับรู้เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสส าหรับนักศึกษา  
มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๘๐ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

๓.๒. โครงการ
พัฒนาความเป็น
ผู้น าในการ
ด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ ๙๔ ๑๑ – ๑๖ 
มี.ค. ๖๓ 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ
พัฒนาความเป็นผู้น าใน
การด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

- องค์การ
นักศึกษา 
-กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ : การปรับปรุงการท างาน  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส 

 
แนวทางการด าเนินงาน :  ปรับปรุงระบบการให้บริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ              

๑.๑ การให้บริการการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop service) 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมด

ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือ
ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น  

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
อันได้แก่ สถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้เอง 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดตั้งสถานที่ให้บริการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยฯ เรียกว่า “จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)” โดยส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เป็นผู้ให้บริการการออกเอกสารการศึกษา และผู้รับบริการคือนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบด้วย 

๑. นักศึกษาปัจจุบันที่ก าลังศึกษา เอกสารการศึกษาท่ีสามารถขอได้ มีดังนี้  
๑.๑ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ (ติดรูปชุดนักศึกษา 

หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่น ขนาด ๑ นิ้ว)  
๑.๒ ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ (Incomplete Transcript) ฉบับภาษาไทย หรือ 

ภาษาอังกฤษ 
๒. นักศึกษาที่ศึกษาครบหลักสูตรแล้ว อยู่ในระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติปริญญา  

เอกสารการศึกษาท่ีสามารถขอได้ มีดังนี้  
๒.๑ หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  
๒.๒ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ (ติดรูปชุดนักศึกษา 

หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่น ขนาด ๑ นิ้ว)  
๒.๓ ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ (Incomplete Transcript) ฉบับภาษาไทย หรือ 

ภาษาอังกฤษ 
๓. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เอกสารการศึกษาที่สามารถขอได้ มีดังนี้  

๓.๑ หนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ (ติดรูปครุย หน้าตรง 
ไม่สวมหมวกหรือแว่น ขนาด ๑ นิ้ว)  

๓.๒ ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Completed Transcript) ฉบับภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ (ติดรูปครุย หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่น ขนาด ๑ นิ้ว)  

๓.๓ ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ 
 



๔๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา  
-  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร และใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript)  
-  ส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   ฉบับละ  ๕๐  บาท  
-  ส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับละ ๑๐๐ บาท  

-  ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 จากที่กล่าวมา การด าเนินการออกเอกสารการศึกษาเป็นรูปแบบเดิม คือ งานทะเบียนคณะ เป็นผู้
ให้บริการออกเอกสารการศึกษา งานการเงินคณะเป็นผู้ให้บริการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสารการศึกษา 
และผู้รับบริการคือนักศึกษาแต่ละศูนย์ ประกอบด้วย ๔ ศูนย์ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ศูนย์เทเวศร์  
 

 

ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ศูนย์โชติเวช 
 

 

ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการ
ออกแบบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

 

๓. ศูนย์พระนครเหนือ 
 

 

ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

 



๕๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔. ศูนย์พณิชยการพระนคร 
 

 

ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
โดยบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ขั้นตอนการให้บริการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเดิม  

ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน นักศึกษาต้องด าเนินการเขียนแบบค าขอเอกสารการศึกษาที่งานทะเบียน
คณะ และช าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสารการศึกษาที่งานการเงินคณะ การให้บริการค าขอเอกสารการศึกษา
แบบเดิม ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มด าเนินการเขียนแบบค าขอเอกสารการศึกษาจนจบกระบวนการการขอเอกสาร
การศึกษา ใช้ระยะเวลาหลายวัน มีความยุ่งยากในขั้นตอน เช่น เจ้าหน้าที่งานทะเบียนด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาประเภทใดบ้าง ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว 
ตรวจสอบชื่อบิดามารดา ตรวจสอบผลการศึกษาครบทุกรายวิชาหรือไม่ เหตุนี้ท าให้แต่ละขั้นตอนเกิด
ระยะเวลาในการด าเนินการหลายวัน จึงท าให้การด าเนินการออกเอกสารการศึกษาได้จ านวนน้อยในแต่ละ
สัปดาห์ และในช่วงหลังจากประกาศผลการศึกษา มีนักศึกษาประสงค์ขอเอกสารการศึกษาเป็นจ านวนมาก ท า
ให้การด าเนินการล่าช้าไปอีก การให้บริการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเดิมอธิบายด้วยแผนภาพ
ขั้นตอน รายละเอียดต่อไปนี้ 
 



๕๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เร่ิมต้น

(1) กรอกแบบขอเอกสารการศึกษา
ณ ห้องทะเบียนคณะ

(2) ช าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสาร
การศึกษา งานการเงินคณะ

(3) น าเสนอคณบดีลงนาม

(4) รับเอกสารการศึกษา

ส้ินสุด

ใบเสร็จรับเงิน

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ นักศึกษาเขียนแบบค าขอเอกสารการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ที่งานทะเบียนคณะ 
ใช้เวลาในการเขียนค าร้องประมาณ ๑ ชั่วโมง 
 ขั้นตอนที่ ๒ นักศึกษาน าแบบขอเอกสารการศึกษาไปยื่นช าระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา  
ที่งานการเงินคณะ พร้อมรับใบเสร็จ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง  

ขั้นตอนที่ ๓ งานทะเบียนคณะ รวบรวมแบบขอเอกสารการศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารการศึกษา 
ประทับตรา บรรจุแฟ้มและน าเสนอคณบดีลงนาม ใช้เวลาในการด าเนินการ ๒ วัน 

ขั้นตอนที่ ๔ นักศึกษาแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะ เพ่ือลงนามรับ
เอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ใช้เวลา ๑ วัน หากเกิดเอกสารการศึกษามีการแก้ไข จะต้องย้อนกลับไป
ในขั้นตอนที่ ๓ ใหม่ โดยใช้เวลาด าเนินการ ๑ วัน 

สรุประยะเวลาการให้บริการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเดิม ใช้ระยะเวลาด าเนินการ ๓ 
วัน ๒ ชั่วโมง และหากเอกสารมีการแก้ไข ใช้ระยะเวลาด าเนินการ ๔ วัน ๒ ชั่วโมง 
 
ขั้นตอนการให้บริการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งสถานที่ให้บริการการขอเอกสารการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ณ อาคาร ๑ ศูนย์เทเวศร์ อ านวยความสะดวกให้
ผู้รับบริการคือนักศึกษาในการขอเอกสารการศึกษา ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก นักศึกษาเขียนแบบ
ค าขอเอกสารการศึกษา ณ ห้องบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ขั้นตอนที่สอง นักศึกษา
ช าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสารการศึกษาที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี และน าแบบ
ขอเอกสารการศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงนามรับเอกสารการศึกษา อธิ บายด้วยแผนภาพขั้นตอน
รายละเอียดดังนี้ 
 



๕๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เร่ิมต้น

(1) กรอกแบบขอเอกสารการศึกษา

(2) ช าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสารการศึกษา ใบเสร็จรับเงิน

(3) ลงนามรับเอกสารการศึกษา

ส้ินสุด
 

 
ขั้นตอนที่ ๑  นักศึกษาเขียนแบบขอเอกสารการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดแบบ  

ขอเอกสารการศึกษาได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=๔๕๔๒ หรือสามารถหยิบแบบค าขอเอกสาร
การศึกษาที่จัดเตรียมไว้ด้านหน้าจุดบริการการขอเอกสารการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
Service ) ใช้เวลาในการกรอกแบบขอเอกสารการศึกษาใช้เวลา ๓ นาท ี

ขั้นตอนที่ ๒  นักศึกษาน าแบบขอเอกสารการศึกษาไปยื่นช าระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษา  
ที่งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๒ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์
เทเวศร์ ใช้เวลาในการช าระเงินค่าธรรมเนียมขอเอกสารการศึกษาใช้เวลา ๕ นาท ี

ขั้นตอนที่ ๓  นักศึกษาน าแบบขอเอกสารการศึกษาที่ชาระเงินแล้วมายื่น ณ จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว (One Stop Service) ใช้เวลารอลงนามรับเอกสารการศึกษาใช้เวลา ๒ นาท ี
หมายเหตุ  

-  หากเอกสารการศึกษามีการติดรูปถ่าย ให้แนบรูปถ่ายตามที่ก าหนดมาพร้อมแบบขอเอกสาร
การศึกษา  

-  หากขอเอกสารแทนผู้อ่ืน ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มาขอเอกสารและผู้มอบอ านาจ โดยลง
ชื่อมอบอ านาจใน สาเนาบัตรประชาชนด้วย  

 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การเปรียบเทียบการให้บริการการขอเอกสารการศึกษาแบบเดิม และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
จุดเดียว (One Stop Service)  

 

รวม ๔ ขั้นตอน / ๓ วัน ๒ ชั่วโมง ๓ ขั้นตอน / ๑๐ นาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินการให้บริการการการขอเอกสารการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
Service) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ให้บริการ
ออกเอกสารการศึกษาแก่ผู้รับบริการคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการ
จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการขอรับบริการเอกสารการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
Service) โดยผู้ขอรับบริการเป็นนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย  
๙ คณะ จ านวน ๕,๕๑๑ ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
จ านวนผู้รับบริการตอบแบบสอบถามการขอเอกสารแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

 

คณะ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ๒๖๐ ๘ 
ประเภทวิชาพณิชยกรรม ๓๒ ๑ 
คณะศิลปศาสตร์ ๔๙๒ ๘ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒๔ ๔ 
คณะบริหารธุรกิจ ๑,๖๖๓ ๓๑ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑,๑๑๔ ๑๗ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๒๐๒ ๒ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑๕๗ ๓ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๖๖๖ ๑๓ 
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ๔๙๓ ๑๐ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๒๐๘ ๓ 

รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
8%

ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1%

คณะศิลปศาสตร์
8%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4%

คณะบริหารธุรกิจ
31%คณะวิศวกรรมศาสตร์

17%

คณะครุศาสตร์อุตสหากรรม
2%

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

3%

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13%

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
10%

คณะสถาสปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ

3%



๕๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๑) ด้านเจ้าหน้าที่ในการใหบ้รกิาร 
[มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๕,๑๐๓ ๙๒.๖๐ 
มาก ๓๙๕ ๗.๑๗ 
ปานกลาง ๘ ๐.๑๕ 
น้อย ๕ ๐.๐๙ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๒) ด้านเจ้าหน้าที่ในการใหบ้รกิาร 
[สามารถตอบค าถาม ปัญหา / ให้ค า
ชี้แจง / ให้ค าปรึกษา] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๕,๐๒๔ ๙๑.๑๖ 
มาก ๔๗๔ ๘.๖๐ 
ปานกลาง ๑๑ ๐.๒๐ 
น้อย ๒ ๐.๐๔ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๓) ด้านเจ้าหน้าที่ในการใหบ้รกิาร 
[มีความตั้งใจในการให้บริการ] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๔,๗๘๖ ๘๖.๘๔ 
มาก ๖๙๔ ๑๒.๕๙ 
ปานกลาง ๒๙ ๐.๕๓ 
น้อย ๒ ๐.๐๔ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๔) ด้านเจ้าหน้าที่ในการใหบ้รกิาร 
[ได้รับการบริการด้วยความรวดเร็ว] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๕,๐๐๓ ๙๐.๗๘ 
มาก ๓๘๖ ๗.๐๐ 
ปานกลาง ๑๑๙ ๒.๑๖ 
น้อย ๓ ๐.๐๕ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 



๕๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๕) ด้านเจ้าหน้าที่ในการใหบ้รกิาร 
[ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้
บริการ] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๕,๐๔๖ ๙๑.๕๖ 
มาก ๒๗๖ ๕.๐๑ 
ปานกลาง ๑๒๙ ๒.๓๔ 
น้อย ๖๐ ๑.๐๙ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๖) ด้านสถานที่การให้บริการ 
[พ้ืนที่และสถานที่ในการให้บรกิาร] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๕,๓๗๘ ๙๗.๕๙ 
มาก ๘๑ ๑.๔๗ 
ปานกลาง ๒๔ ๐.๔๔ 
น้อย ๒๘ ๐.๕๑ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๗) ด้านสถานที่การให้บริการ 
[อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใช้
บริการ] 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๕,๔๐๙ ๙๘.๑๕ 
มาก ๙๔ ๑.๗๑ 
ปานกลาง ๖ ๐.๑๑ 
น้อย ๒ ๐.๐๔ 
น้อยที่สุด ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๘) ท่านคิดว่าเอกสารที่ได้รบั มีความ
เหมาะสมต่อค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากที่สุด ๓,๕๙๒ ๖๕.๑๘ 
มาก ๑๐๐๔ ๑๘.๒๒ 
ปานกลาง ๕๘๑ ๑๐.๕๔ 
น้อย ๑๙๑ ๓.๔๗ 
น้อยที่สุด ๑๔๓ ๒.๕๙ 
รวม ๕,๕๑๑ ๑๐๐ 



๕๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอเอกสารแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

(๑) ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ [มีความรู้ความเข้าใจในการ
ท างาน] 

๔.๙๒ ๐.๒๘ ๙๘.๔๕ มากที่สุด 

(๒) ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ [สามารถตอบค าถาม 
ปัญหา / ให้ค าชี้แจง / ให้ค าปรึกษา] 

๔.๙๑ ๐.๓๐ ๙๘.๑๘ มากที่สุด 

(๓) ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ [มีความตั้งใจในการ
ให้บริการ] 

๔.๘๖ ๐.๓๖ ๙๗.๒๕ มากที่สุด 

(๔) ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ [ได้รับการบริการด้วยความ
รวดเร็ว] 

๔.๘๙ ๐.๓๘ ๙๗.๗๐ มากที่สุด 

(๕) ด้านเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ [ได้รับความสะดวกสบาย
ในการเข้าใช้บริการ] 

๔.๘๗ ๐.๔๗ ๙๗.๔๑ มากที่สุด 

(๖) ด้านสถานที่การให้บริการ [พื้นที่และสถานที่ในการ
ให้บริการ] 

๔.๙๖ ๐.๒๘ ๙๙.๒๓ มากที่สุด 

(๗) ด้านสถานที่การให้บริการ [อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การใช้บริการ] 

๔.๙๘ ๐.๑๖ ๙๙.๕๙ มากที่สุด 

(๘) ท่านคิดว่าเอกสารที่ได้รับ มีความเหมาะสมต่อ
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

๔.๔๐ ๐.๙๙ ๘๗.๙๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๘๕ ๐.๔๐ ๙๖.๙๗ มากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการให้บริการการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
(One Stop Service) 

๑. ออกเอกสารใบรับรองการเป็นนักศึกษาและใบทรานสคริปต์ฉบับไม่สมบูรณ์รวดเร็วมากครับ 
๒. ได้รับเอกสารรวดเร็วมากครับ 
๓. แบบค าขอเอกสารการศึกษามีรายละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย และค่าธรรมเนียมอาจจะแพงไป 
๓. ผู้ปกครองมาด าเนินการแทน เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดีมาก 
๔. สถานที่ให้บริการขอเอกสารอยู่ไกลจากศูนย์ที่หนูเรียน ท าให้ต้องเดินทางมายังศูนย์เทเวศร์  

แต่ได้รับการบริการออกสารที่รวดเร็ว อยากให้มีบริการแบบนี้ทุกศูนย์ 
๕. เอกสารการศึกษาเจ้าหน้าที่ออกให้ผิดพลาด และเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขออกเอกสารให้ใหม่ได้รวดเร็ว

มาก และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนด้วย 
๖. เอกสารบางประเภทไม่สามารถน าไปใช้ในหน่วยงานของรัฐบางที เนื่องจากลายเซ็นผู้ลงนามเป็น

การสแกน ท าให้ต้องรอเซ็นสดของผู้ลงนาม เสียเวลาไปนิด 
๗. เจ้าหน้าที่ให้การบริการที่ดีมากและสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
๘. อยากให้มีการขอเอกสารออนไลน์ โดยไม่ต้องติดรูปถ่าย และสามารถน าส่งถึงท่ีบ้านได้ 



๕๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประโยชน์ของการให้บริการการขอเอกสารการศึกษาส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  
(One Stop Service) 

๑. เพ่ิมความรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
๒. เพ่ิมความสะดวกในการติดต่องานและขอรับบริการต่างๆ  
๓. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการได้สะดวก  
๔. เพ่ิมความชัดเจนในการให้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ ครอบคลุมและ เบ็ดเสร็จในตัวเอง   

ณ จุดเดียว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย  
๕. ลดการเลือกปฏิบัติ ได้รับการบริการเหมือนและเท่าเทียมกัน  
๖. เป็นการบริการที่รวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง ตามนโยบายการให้บริการที่ประทับใจ 
๗. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ เช่น งบประมาณบุคลากร ทรัพยากร และ เวลาของ

ประเทศ  
๘. มีการให้บริการเคลื่อนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการมากท่ีสุดตามนโยบายรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.๒ การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) 
การรายงานผล 

การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เสริมสร้างความเป็นคนเก่ง คนดีแก่นักศึกษา ก่อให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น ดังอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)  ใฝ่รู้  (Keenness) สู้ งาน (Determination) เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี (Technological Expertise)  มีคุณธรรม (Integrity)” บัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย  จึงได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๑๗ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ 
ซึ่งก าหนดว่าการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชา และมีผลการ
เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีด้วยกัน ๑๐ หมวด ได้แก่ หมวดที่ ๑ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หมวดที่ ๒ ประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ ๓ การขออนุมัติชั่วโมงกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หมวดที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ ๕ การลงทะเบียนชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ ๖ การเทียบโอนค่าประสบการณ์กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมวดที่ ๗ การแจ้ง
ส าเร็จการศึกษา หมวดที่ ๘ การซ่อมเสริมกิจกรรมหมวดที่ ๙ การขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และหมวดที่ ๑๐ อ่ืน ๆ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่ ง
มหาวิทยาลัย และคณะ หรือองค์กรภายนอก ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการขึ้นเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การตัดสินใจการท างาน การปรับปรุง
บุคลิกภาพ การรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การท างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความ
เสียสละต่อส่วนรวม ฯลฯ ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านกีฬา
และนันทนาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นเพ่ือช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจด้วย 

ระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เป็น
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลที่ใช้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและการติดตามผลตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ซึ่งเมื่อเริ่มแรกได้มี



๖๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การลงบันทึกด้วยเอกสาร ท าให้เป็นระบบปิด ควบคุมดูแลยาก และมีปริมาณเอกสารมาก กองพัฒนานักศึกษา
จึงได้คิดค้นระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยลดความยุ่งยากดังกล่าว โดยแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรายละเอียดการเข้าร่วมในแต่
ละกิจกรรม/โครงการ แสดงผลการเข้าร่วมเป็นแบบกราฟแท่ง กราฟวงกลม พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ประกอบ และสามารถออกใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม) แบบ
ออนไลน์บนระบบสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ปัจจุบันมีระบบบริหารจัดการส าหรับนักศึกษา จ านวน 
๒ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมหลัก http://activity.rmutp.ac.th ๒) ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา http://at.rmutp.ac.th ดูแลและพัฒนาโดย กองพัฒนานักศึกษา 

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงคุณประโยชน์จากระบบสารสนเทศกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะของตนเอง ให้มีความพร้อมในการเป็นบัณฑิตพร้อมใช้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหน่วยงาน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการดูแลในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และ
สร้างเครื่องมือ ได้แก่ระบบต่าง ๆ ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
และเป็นนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาได้อย่างแท้จริง 

ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นระบบบันทึกฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ 
๒. แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพร้อมรายละเอียดแบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยแรก หรือระบบเปิด 
๓. นักศึกษาสามารถเข้าถึงและตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่าน 

http://activity.rmutp.ac.th 
๔. ประยุกต์ใช้งานเพ่ือรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบจองที่นั่ง

รถยนต์ ระบบจองบัตรเข้าชมละคร ระบบจองที่นั่งฝึกอบรม ฯลฯ 
๕. แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นหน้ารายงานยอดนักศึกษา แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม

และไม่เข้าร่วม แสดงกราฟแห่ง และกราฟวงกลม 
๖. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาและคณะ สามารถเข้าตรวจสอบกิจกรรม

ของนักศึกษาได้ โดยเข้าใช้งานในระบบ มีทั้งสิ้น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ดูแลระบบ ๒) กลุ่มผู้บริหารจัดการ
ข้อมูล ๓) กลุ่มผู้รับบริการ 
 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (AT Code) มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นระบบลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเองแบบออนไลน์  
๒. เป็นระบบบันทึกฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบออนไลน์ และแสดงผลการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบชั่วคราวก่อนย้ายฐานข้อมูลไปสู่ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
http://activity.rmutp.ac.th 

http://activity.rmutp.ac.th/
http://at.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/


๖๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. นักศึกษาสามารถเข้าถึงและตรวจสอบกิจกรรมของตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่าน 
http://at.rmutp.ac.th 

๔. ประยุกต์ใช้งานเพ่ือรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบจองที่นั่ง
รถยนต์ ระบบจองบัตรเข้าชมละคร ระบบจองที่นั่งฝึกอบรม ฯลฯ 
 
รายละเอียดสถานะ 
 ๑.ผู้ดูแลระบบ Admin/Editor คือ บุคลากรกลุ่มงานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการ

นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จ านวน ๓ คน สามารถบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลได้ทุก 

     ล าดับชั้น ได้แก่ 
     ๑.๑ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานควบคุมและดูแลระบบ 
     ๑.๒ นายธีรนัย ดีฤทธิ์ ผู้สร้าง ดูแล พัฒนา และปฏิบัติงานระบบ 
     ๑.๓ นางวันทนา ครุฑจันทร์ ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒.ผู้บริหารจัดการข้อมูล Moderator คือ เจ้าหน้าที่ทรานสคริปต์กิจกรรมของคณะ สังกัดฝ่าย

กิจการนักศึกษาท้ัง ๙ ได้แก่  
     ๒.๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จ านวน ๑  คน 
     ๒.๓ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๔ คณะบริหารธุรกิจ    จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๗ คณะศิลปศาสตร์    จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๘ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวน  ๑  คน 
     ๒.๙ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน  ๑  คน 
 ๓.ผู้รับบริการ User คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ

ปริญญาตรี  
  (ผู้เข้าใช้งานระบบ) ทุกชั้นปี ปีละประมาณ ๓,๐๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔ ชั้นปี มีนักศึกษาเข้าใช้บริการ 
       ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน และอาจรวมถึงนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 
     ในชั้นปีอื่น ๆ ด้วย มีการเข้าถึงข้อมูลจากระบบประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
     เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบการให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขั้นตอนการขออนุมัติรหัสและช่ัวโมงกิจกรรม ระบบเอกสารกระดาษ และระบบ AT Code Online 
 

ระบบเอกสารกระดาษ 
(ประมาณ ๑๕ วันท าการ) 

ระบบ AT Code Online 
(ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที) 

๑.ขั้นตอน (Conceptual) 
๑.๑ คณะด าเนินการส่งหนังสือมายังกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม 
(ประมาณ ๑-๓ วันท าการ) 
๑.๒ กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติรหัสและ
ชั่วโมงกิจกรรม (ประมาณ ๒ วันท าการ) 
๑.๓ ส่งหนังสือกลับไปยังคณะเพ่ือแจ้งผลการอนุมัติ
รหัสและชั่วโมงกิจกรรม (ประมาณ ๑-๓ วันท าการ) 
๑.๔ คณะรวบรวมรายชื่อและรหัสนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา (ประมาณ ๗ 
วันท าการ) 

๑.ขั้นตอน (Conceptual) 
๑.๑ คณะกรอกข้อมูลในระบบ AT Code (ประมาณ ๑๕ 
นาที ต่อกิจกรรม/รอบ) 
๑.๒ กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ AT Code 
(ประมาณ ๑๐ นาที ต่อกิจกรรม/รอบ) คณะทราบผล
การอนุมัติแบบออนไลน์ทันทีหลังกองพัฒนานักศึกษา
อนุมัติ สามารถผลิต AT Code เพ่ือน าไปใช้แจกนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
๑.๓ รายชื่อและรหัสนักศึกษาเข้ามายังระบบ AT Code 
ทันที กองพัฒนานักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบทราน
สคริปต์กิจกรรม (ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที – ๑ ชั่วโมง) 

๒.วิธีการ (Detail) 
๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการข้อมูล ท าหนังสือบันทึก
ข้อความ ขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.๒ ส่งหนังสือเพ่ือขออนุมัติลายเซ็นจากรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ 
๒.๓ ส่งหนังสือเพ่ือขออนุมัติลายเซ็นจากคณบดีคณะ 
๒.๔ คณะส่งหนังสือมายังกองพัฒนานักศึกษา 
๒.๕ งานสารบรรณกองพัฒนานักศึกษา ส่งหนังสือ
มายังหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
เกษียนหนังสือถึงผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๒.๖ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนามอนุมัติ 
๒.๗ ส่งหนังสือกลับไปยังคณะเพ่ือแจ้งผลการอนุมัติ
รหัสและชั่วโมงกิจกรรม คณะสามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ 
๒.๘ คณะรวบรวมรายชื่อ ส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือด าเนินการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมในระบบทราน
สคริปต์กิจกรรม โดยใช้โปรแกรม Excel ระบุคอลัมน์ 
A เป็นชื่อ คอลัมน์  B เป็นนามสกุล และ คอลัมน์ C 
เป็น รหัสนักศึกษา ส าหรับข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ใส่
ที่คอลัมน์ ใดก็ได้  หรือไม่ใส่ก็ได้ จากนั้นส่งไฟล์ข้อมูล

๒.วิธีการ (Detail) 
๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการข้อมูล เข้าเว็บไซต์ 
http:/web.rmutp.ac.th/atcode/manage/login.php 
ด าเนินการล็อคอินเข้าระบบ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความ
ประสงค์ขอใช้ระบบ AT Code 
๒.๒ ขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ กรอกข้อมูลในระบบ AT Code 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ โดยเขียนค าร้องขออนุมัติชั่วโมง
กิจกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับมอบ
อ านาจหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการด้านกิจการ
นักศึกษาจากคณบดี เป็นผู้ลงนามอนุมัติส่งข้อมูลไปยัง
กองพัฒนานักศึกษา  
๒.๓ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
ตรวจสอบค าร้องในระบบฯ และเสนอ ผอ.กพศ. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติชั่วโมงกิจกรรมที่คณะร้องขอ 
๒.๔ เจ้าหน้าที่คณะฯ/หน่วยงาน สามารถเลือกด าเนินการ
ในการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ ๒ แบบคือ  
๑.แบบ Print AT Code รายชื่อและรหัสนักศึกษาจะถูก
ส่งเข้ายังระบบอัตโนมัติ คณะไม่ต้องด าเนินการต่อ 
๒.ส่งไฟล์ข้อมูล Excel มายังงานระบบสารสนเทศเพ่ือ

http://web.rmutp.ac.th/atcode/manage/login.php


๖๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระบบเอกสารกระดาษ 
(ประมาณ ๑๕ วันท าการ) 

ระบบ AT Code Online 
(ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที) 

กลับมายังอีเมลงานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการ
นักศึกษา sais@rmutp.ac.th 

กิจการนักศึกษา ด าเนินการลงข้อมูลในระบบทราน
สคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 

๓.ระยะเวลา (Period)  
ใช้เวลาด าเนินการ ประมาณ ๑๕ วันท าการ 
๓.๑ ส่วนคณะประมาณ ๑ – ๓ วันท าการ 
๓.๒ ส่วนกองพัฒนานักศึกษา ประมาณ ๑๒ วันท าการ  

๓.ระยะเวลา (Period)  
ใช้เวลาด าเนินการ ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที 
๓.๑ ส่วนคณะประมาณ ๑๕ นาที ต่อกิจกรรม/รอบ 
๓.๒ ส่วนกองพัฒนานักศึกษา ประมาณ ๑๐ นาที  
ต่อกิจกรรม/รอบ และบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ประมาณ ๕ 
นาที – ๑ ชั่วโมงกิจกรรม 

๔.จ านวนผู้ให้บริการ (Provider) จ านวน ๓๑ คน 
๔.๑ กองพัฒนานักศึกษา ๔ คน 
๔.๒ คณบดี ๙ คณะ ๙ คน 
๔.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๙ คณะ ๙ คน 
๔.๔ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ๙ คณะ ๙ คน 

๔.จ านวนผู้ให้บริการ (Provider) จ านวน ๒๒ คน 
๔.๑ กองพัฒนานักศึกษา ๔ คน 
๔.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ๙ คณะ ๙ คน 
๔.๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ๙ คณะ ๙ คน 

๕.จ านวนผู้รับบริการ (User) จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ตั้งแต่รหัส ๕๗ 
เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๕.๑ ชั้นปีที่ ๑ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๒ ชั้นปีที่ ๒ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๓ ชั้นปีที่ ๓ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๔ ชั้นปีที่ ๔ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๕ ชั้นปีอื่น ๆ ตามที่คณะแจ้งรายชื่อและจ านวน 

๕.จ านวนผู้รับบริการ (User) จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ตั้งแต่รหัส ๕๗ เป็น
ต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
๕.๑ ชั้นปีที่ ๑ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๒ ชั้นปีที่ ๒ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๓ ชั้นปีที่ ๓ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๔ ชั้นปีที่ ๔ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
๕.๕ ชั้นปีที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะแจ้งรายชื่อและจ านวน 
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๖๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 

ลดขั้นตอนการท างาน 
ใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว 

และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 

รายงานผัง Flow Chart การปรับปรุงการให้บริการ 

ในการอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม 
จากระบบเอกสารกระดาษ เป็นระบบ AT Code Online  

 



๖๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขั้นตอนการขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม (ระบบเอกสารกระดาษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขั้นตอนการขออนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ระบบ AT Code Online 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานผลการประเมินการให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรม ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๓ การ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจะน าไปประมวลผลเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ รวมทั้งการก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถ
น าไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนน 

คะแนน ๕ หมายถึง  มากที่สุด 
คะแนน ๔ หมายถึง  มาก 
คะแนน ๓ หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน ๒ หมายถึง  น้อย 
คะแนน ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย x̅ และค่าร้อยละ ส าหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีเกณฑ์ ซึ่งแสดงถึงผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพบริการอยู่ในระดับตามที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 

๔.๓ – ๕.๐ หมายถึง  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖ - ๑๐๐ 
๓.๕ – ๔.๒ หมายถึง  มาก  คิดเป็นร้อยละ ๗๐ - ๘๔ 
๒.๗ – ๓.๔ หมายถึง  ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๔ - ๖๘ 
๑.๙ – ๒.๖ หมายถึง  น้อย  คิดเป็นร้อยละ ๓๘ - ๕๒ 
๑.๐ – ๑.๘ หมายถึง  น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐ - ๓๖ 

 
การเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน ๓,๐๒๔ คน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๗๘๔ ๒๖ 
หญิง ๒,๒๔๐ ๗๔ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๔ ๑๐๐ 
 
 

 
 

จากข้อมูลตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ พบว่า  
มีเพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จ านวน ๒,๒๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔ และเพศชายตอบแบบสอบถาม
จ านวน ๗๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๓๐๘ ๑๐.๑๙ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๑๙๖ ๖.๔๘ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๕๘๘ ๑๙.๔๔ 
คณะบริหารธุรกิจ ๑,๒๖๐ ๔๑.๖๗ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑๒ ๓.๗๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕๖ ๑.๘๕ 
คณะศิลปศาสตร์ ๒๒๔ ๗.๔๑ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๒๘ ๐.๙๓ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๒๕๒ ๘.๓๓ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๔ ๑๐๐.๐๐ 



๗๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
จากข้อมูลตารางที่ ๒ แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการ

ใช้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามคณะ พบว่า 
คณะที่ท าแบบสอบถามมากเป็นล าดับที่ ๑ คือ คณะบริหารธุรกิจ จ านวน ๑,๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ 
ล าดับที่ ๒ คือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน ๕๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔ ล าดับที่ ๓ คือ คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน ๓๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๙ และคณะที่เหลือ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน ๒๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗.๔๑ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๘๕ และล าดับสุดท้ายเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๐.๙๓ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๑ ๑,๓๑๖ ๔๓.๕ 
ชั้นปีที่ ๒ ๔๔๘ ๑๔.๘ 
ชั้นปีที่ ๓ ๕๘๘ ๑๙.๔ 
ชั้นปีที่ ๔ ๖๗๒ ๒๒.๒ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๔ ๑๐๐ 
 



๗๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

จากข้อมูลตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่ท าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามชั้นปี พบว่า 
ชั้นปีที่ ๑ ตอบค าถามมากที่สุด จ านวน ๑,๓๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐ รองลงมาอันดับที่สองเป็น ชั้นปีที่ 
๔ จ านวน ๖๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๐ อันดับสามชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๕๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๐ 
และล าดับสุดท้าย ชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๔๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๐ 
 
ตารางท่ี ๔ ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
๑. เว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
๑.๑ ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
๑.๒ ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ๔.๕๑ ๙๐.๑๙ 
๑.๓ ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๑.๔ ความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา ๔.๕๒ ๙๐.๓๗ 
๑.๕ ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๑.๖ รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๑.๗ รูปแบบเว็บไซต์มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
 

จากตารางที่ ๔ ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th ด้วยค าถาม
จ านวน ๗ ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖  ในเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ เว็บไซต์มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๙ เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ เรื่องความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๗ 
ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ รูปแบบรายงาน

http://activity.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/


๗๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ และรูปแบบเว็บไซต์มีความ
สวยงามเหมาะสมในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ 
 

 

ตารางท่ี ๕ ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

๒. เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th ๔.๕๘ ๙๑.๕๙ 
๒.๑ ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย ๔.๕๙ ๙๑.๘๕ 
๒.๒ ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ๔.๕๙ ๙๑.๘๕ 
๒.๓ ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า ๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 
๒.๔ ความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๒.๕ ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password ๔.๖๐ ๙๒.๐๔ 
๒.๖ รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ ๔.๕๙ ๙๑.๘๕ 
๒.๗ รูปแบบเว็บไซต์มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน ๔.๕๗ ๙๑.๔๘ 

 
จากตารางที่ ๕ ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th ด้วยค าถาม

จ านวน๗ ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๙ ในเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ เว็บไซต์มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ เรื่องความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ๙๐.๗๔ 
ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔ รูปแบบรายงาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ และรูปแบบเว็บไซต์มีความ
สวยงามเหมาะสมในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๘ 
 
ตารางท่ี ๖ ความพึงพอใจในการใช้บริการ Application Study Life 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
๓. Application Study Life ๔.๖๑ ๙๒.๒๒ 
๓.๑ ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย ๔.๖๓ ๙๒.๕๙ 
๓.๒ ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน ๔.๖๓ ๙๒.๕๙ 
๓.๓ ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า ๔.๕๖ ๙๑.๑๑ 
๓.๔ ความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา ๔.๕๖ ๙๑.๑๑ 
๓.๕ ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password ๔.๖๒ ๙๒.๔๑ 
๓.๖ รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ ๔.๖๔ ๙๒.๗๘ 
๓.๗ รูปแบบ App มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน ๔.๖๕ ๙๒.๙๖ 
 

จากตารางที่ ๖ ความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ Application Study Life ด้วยค าถามจ านวน ๗ 
ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๒ ในเรื่องการออกแบบ Application ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย 

http://at.rmutp.ac.th/


๗๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ Application มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ Application มีประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๑ เรื่องความเสถียรสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๑๑ ระบบรักษาความปลอดภัย Username Password มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๑ 
รูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๘ และรูปแบบ 
Application มีความสวยงามเหมาะสมในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๖ 
 
ตารางท่ี ๗ ความพึงพอใจในการใช้บริการ Application Study Life 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ. 
๔. ใบ AT Code ส าหรับลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมฯ ๔.๕๔ ๙๐.๘๓ 
๔.๑ ความชัดเจนของตัวอักษร ๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 
๔.๒ ความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔.๕๑ ๙๐.๑๙ 
๔.๓ ความชัดเจนของวันที่จัดกิจกรรม ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
๔.๔ ความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
๔.๕ ความชัดเจนของตัวชี้น าไปยังเว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียน ๔.๕๕ ๙๐.๙๓ 
๔.๖ ความชัดเจนของรหัส AT Code ๑๖ หลัก ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๔.๗ ความชัดเจนของค าชี้แจงเกี่ยวกับการกรอกรหัส AT Code ๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 
๔.๘ ความชัดเจนของรหัสหมดอายุ วัน เดือน ปี เวลา ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๔.๙ ความชัดเจนของค าเตือนในการรับชั่วโมงกิจกรรม ๔.๕๕ ๙๐.๙๓ 
๔.๑๐ การระบุหมายเลขก ากับ AT Code ๔.๕๖ ๙๑.๑๑ 
 

จากตารางที่ ๗ ความพึงพอใจในการออกแบบใบ AT Code ส าหรับลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมฯ ด้วย
ค าถามจ านวน ๑๐ ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓ มีความชัดเจนของตัวอักษร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๓๐ มีความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๙ ความชัดเจนของ
วันที่จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ ความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ ความชัดเจนของตัวชี้น าไปยังเว็บไซต์ส าหรับการลงทะเบียน ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ ความชัดเจนของรหัส AT Code ๑๖ หลัก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ ความ
ชัดเจนของค าชี้แจงเก่ียวกับการกรอกรหัส AT Code ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ ความชัดเจนของ
รหัสหมดอายุ วัน เดือน ปี เวลา ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ ความชัดเจนของค าเตือนในการรับ
ชั่วโมงกิจกรรม ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ และสุดท้าย การระบุหมายเลขก ากับ AT Code ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๑ 
 
ตารางท่ี ๘ สื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม 

หัวข้อ ร้อยละ ร้อยละ 
๕. สื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๕๓ ๙๐.๕๒ 
๕.๑ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักศึกษา ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
๕.๒ รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจน ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 



๗๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อ ร้อยละ ร้อยละ 
๕.๓ มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ๔.๕๔ ๙๐.๗๔ 
๕.๔ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม ผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
และเว็บไซต์ต่าง ๆ 

๔.๔๘ ๘๙.๖๓ 

๕.๕ นักศึกษาได้รับชั่วโมงกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในสื่อ ๔.๕๕ ๙๐.๙๓ 
 

จากตารางที่ ๘ ความพึงพอใจในการใช้บริการสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยค าถาม
จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๒ โดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ ในเรื่องรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๔ มีการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๗๔ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมผ่านทางโซเชียลมีเดียวและเว็บไซต์ต่าง ๆ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๓ และนักศึกษาได้รับชั่วโมงกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในสื่อ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ 
 
ตารางท่ี ๙ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ 

หัวข้อ ร้อยละ ร้อยละ 
๖. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ ๔.๕๖ ๙๑.๑๙ 
๖.๑ ความสุภาพ มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ ๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 
๖.๒ มีทักษะในการบริหารจัดการ ๔.๕๘ ๙๑.๖๗ 
๖.๓ การให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัย ๔.๕๖ ๙๑.๑๑ 
๖.๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการ ๔.๕๕ ๙๐.๙๓ 
๖.๕ มีข้ันตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน ๔.๕๕ ๙๐.๙๓ 
๖.๖ ความสะดวกรวดเร็วของการบริการ ๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 
 

จากตารางที่ ๙ ความพึงพอใจในการใช้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ ด้วยค าถามจ านวน 
๖ ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนกลางและคณะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๙ ในเรื่องของความสุภาพ 
มีอัธยาศัยดีในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ เจ้าหน้าที่มีทักษะในการบริหารจัดการ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ มีการให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัย ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๑๑ มีความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ มีขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ และสุดท้ายในเรื่องความสะดวกรวดเร็วของการ
บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ 
 

ตารางท่ี ๑๐ ความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับ 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

๗.ความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับ ๔.๕๗ ๙๑.๔๑ 
๗.๑ นักศึกษาทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

๔.๕๗ ๙๑.๔๘ 



๗๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
๗.๒ ประกาศฯ มีความชัดเจนของข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 
๗.๓ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านวิชาการวิชาชีพจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 

๗.๔ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านกีฬาและนันทนาการจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๔.๕๖ ๙๑.๓๐ 

๗.๕ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๔.๕๘ ๙๑.๖๗ 

๗.๖ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๔.๕๖ ๙๑.๑๑ 

๗.๗ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๔.๕๙ ๙๑.๘๕ 
๗.๘ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

๔.๕๘ ๙๑.๖๗ 

๗.๙ โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

๔.๕๙ ๙๑.๘๕ 

 
จากตารางที่ ๑๐ ความพึงพอใจในความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าใช้บริการระบบ 

ทรานสคริปต์กิจกรรม ด้วยค าถามจ านวน ๙ ข้อ จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามีความ 
พึงพอใจโดยรวมในความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๑ นักศึกษาทราบถึง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๘ 
ประกาศฯ มีความชัดเจนของข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านวิชาการวิชาชีพจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านกีฬาและนันทนาการจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๑  นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๖๗ และ โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ 
 
ตารางท่ี ๑๑ สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา (Activity Transcript) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ภาพรวมความพึงพอใจฯ ๔.๕๖ ๙๑.๑๙ 
๑.เว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th ๔.๕๓ ๙๐.๕๖ 
๒.เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th ๔.๕๘ ๙๑.๕๙ 

http://activity.rmutp.ac.th/
http://at.rmutp.ac.th/


๗๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
๓.Application Study Life ๔.๖๑ ๙๒.๒๒ 
๔.ใบ AT Code ส าหรับลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมฯ ๔.๕๔ ๙๐.๘๓ 
๕.สื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๕๓ ๙๐.๕๒ 
๖.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและคณะ ๔.๕๖ ๙๑.๑๙ 
๗.ความรู้ ประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับ ๔.๕๗ ๙๑.๔๑ 

 
จากตารางที่ ๑๑ สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการระบบทรานสคริปต์

กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยค าถามจ านวน ๗ หมวด จากจ านวนนักศึกษา ๓,๐๒๔ คน พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) ภาพรวมอยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๙ มีความพึงพอใจในล าดับที่หนึ่งได้แก่ Application Study Life 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๒  ล าดับสองมีความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ http://at.rmutp.ac.th 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๙ ล าดับสามมีความพึงพอใจในการที่นักศึกษาได้รับความรู้ ประโยชน์ 
และสิ่งที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๑ ล าดับสี่มีความพึงอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนกลางและคณะ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๙ ล าดับห้ามีความพึงพอใจในใบ AT Code ส าหรับ
ลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมฯ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓ ล าดับหกมีความพึงพอใจในการเข้าใช้
เว็บไซต์ http://activity.rmutp.ac.th ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ และล าดับสุดท้ายเป็นความพึง
พอใจสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๒ 
 
ตารางท่ี ๑๒ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
๑. มีความประสงค์

ต้องการให้ขยาย
ระยะเวลาในการ
ลงทะเบียนรับ
ชั่วโมงกิจกรรมของ
นักศึกษาในเว็บไซต์ 
http://at.rmutp. 
ac.th 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๒ หมวด ๕ การลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ ๑๕ … “ให้
นักศึกษาลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาที่หน่วยงาน
นั้น ๆ ก าหนดไว้ หากเกินก าหนดให้ถือเป็นโมฆะ และนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ
การลงทะเบียนและติดตามผลด้วยตนเอง 
- ส าหรับระบบการจัดการที่ดีเวลามีปัญหานั้น หากเป็นกิจกรรมของคณะ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับส่วนกลางมี
เจ้าหน้าที่ถามตอบในเวลาราชการทุกวัน เบอร์โทรศัพท์ ๐๒๖๖๕๓๗๗๗ ต่อ 
๖๓๒๓ หรือตลอด ๒๔ ชั่วโมงในกลุ่มไลน์ ชั่วโมงกิจกรรม หรือในกลุ่มฝ่ายกิจการ
นักศึกษาที่จัดท าให้นักศึกษาเข้ารับข้อมูลในแต่ละปีการศึกษา หรือเฟสบุ๊คแฟน
เพจ กองพัฒนานักศึกษา ได้ 
- หากเกินอ านาจในการตัดสินใจของ หนง.ระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
จะขออนุมัติพิจารณาต่อ ผอ.กพศ. หรือรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้อ านาจ
สูงสุดในขั้นสุดท้ายเป็นอธิการบดีพิจารณา ตามหมวด ๑๐ อ่ืน ๆ ข้อ ๓๐ กรณี
อ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

http://at.rmutp.ac.th/
http://activity.rmutp.ac.th/
http://at.rmutp/


๗๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข 
มอบหมาย หรือผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามดุลยพินิจ 
วินิจฉัยชี้ขาดเป็นรายกรณีไป 

๒. ระยะเวลาในบาง
กิจกรรม ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นตามก าหนดการ 

- กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมจากคณะ ซึ่งข้อตกลงนั้นมาจากคณะอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือมีการก าหนดวันหมดอายุของ AT Code ที่
นานเกินไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในงานใหญ่ ๆ บางงาน กองพัฒนา
นักศึกษาจะด าเนินการส่งหนังสือบันทึกข้อความไปยังผู้จัดกิจกรรมทั้ง ๙ คณะ 
ให้ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามระยะเวลาของการจัดกิจกรรม 

๓. กิจกรรที่คณะ
ด าเนินการโดยการ
ลงชื่อ ไม่ได้รับ AT 
Code และไม่ได้รับ
ชั่วโมงกิจกรรม
ตามท่ีคณะแจ้ง 

- ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษาปรับรูปแบบการลงทะเบียนรับชั่วโมงกิจกรรมของ
นักศึกษาเป็นระบบ AT Code หมดแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงไม่มีปัญหา
ในการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม นอกจากนักศึกษาไม่ได้บันทึก ส าหรับลักษณะการ
ลงทะเบียนโดยการลงชื่อนั้น จะเป็นในส่วนของคณะบางคณะ ชมรม หรือชุมนุม 
หรือในบางกรณีเป็นการท ากิจกรรมนอกสถานที่ กองพัฒนานักศึกษาจะส่ง
หนังสือบันทึกข้อความไปยังผู้จัดกิจกรรมทั้ง ๙ คณะให้ตรวจสอบรายชื่อตกค้างที่
ลงทะเบียนโดยกระดาษ 
 

๔. Application 
Study Life ควร
ระบุชั้นปีตามเกณฑ์
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ท าให้เกิดความ
สับสนในการบริหาร
จัดการการเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๒ หมวด ๑ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ข้อ ๕ นักศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๕๗ เป็นต้นไป (๑) ได้ปรับเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จาก ๑๒๐ ชั่วโมงกิจกรรม เหลือเพียง ๖๐ ชั่วโมงกิจกรรม ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
- ส าหรับ Application Study Life ปัจจุบันได้ท าการประสานงานไปยังส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีแล้วให้ด าเนินการปรับการรายงานผลเป็นเกณฑ์
ปัจจุบัน  
- ส่วนใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้นสามารถขอได้ตามปกติ 
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาท ากิจกรรมไปนั้นยังปรากฏเท่าเดิมไม่ได้ปรับลดตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการด าเนินงาน : การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
๒.๑. การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนในสถานการณ์เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 

(COVID-๑๙) 
การรายงานผล 

สรุปข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในสถานการณ์เกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

 

 



๗๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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๘๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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๘๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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๘๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
 



๘๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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๘๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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๘๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 



๘๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อม ไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการเรียนออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์

พกพา, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพท์ไม่ค่อยดี ท าให้มีอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ 
๒. สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายไม่พร้อมส าหรับการเรียนออนไลน์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 

อินเตอร์เน็ตของแต่ละคนในการใช้เพ่ือเข้าเรียนแต่ละวันมีปัญหา 
๓. มีเสียงรบกวน ไม่มีสมาธิ เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่มีแรงจูงใจแบบเรียนในห้องเรียน ส่วนตัวชอบ

แบบเรียนในห้องเรียนมากกว่า  
๔. การหาข้อมูลที่หาได้ยากมาก เนื่องจากไม่มี เอกสารประกอบการเรียนบางครั้งข้อมูลใน

อินเทอร์เน็ต ก็ไม่สามารถเปิดดูได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากการส่งเอกสารไปยังผู้สอนอีกด้วย  
๕. ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรปรับปรุงเนื้อหาในบทเรียน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจได้มากข้ึน  
๖. ควรจัดการเทรนนิ่งให้อาจารย์ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ที่อายุมาก อาจท า ให้อาจารย์กลุ่มนี้ 

หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีโดยการสั่งงานเก็บคะแนนแทน โดยให้ผู้เรียนศึกษาจากต าราเอง (อันตรายมาก
เพราะอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาที่มีความซับซ้อน) เข้าใจการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ และควร
จัดหาและสนับสนุน อุปกรณ์การสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับการสอนรูปแบบต่าง ๆ   

๗. ผู้สอนควรบันทึก Video ทุกครั้งที่สอน และส่งไปยังกลุ่มไลน์ทุกครั้งทีส่อน 
 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 
๑. อาจารย์ผู้สอนควรแจ้งรายละเอียดวิธีเข้าเรียนออนไลน์ในทุกรูปแบบ  เช่นมือถือ คอมพิวเตอร์ ให้

นักศึกษาทราบ ทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย หรือไลน์กลุ่ม  
๒. การเรียนผ่านออนไลน์เข้าใจยากกว่าการเรียนในชั้นเรียน อยากให้เนื้อหาในการสอนเข้าใจง่าย

และกระชับ 



๘๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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๓. หาข้อมูลได้ยากมาก เนื่องจากไม่มีเอกสารประกอบการเรียน บางครั้งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ไม่
สามารถเปิดดูได้ หายากมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม จากการส่งเอกสารไปยังผู้สอนอีกด้วย  

๔. การเรียนการสอนแบบ Online ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการสอนในบางรายวิชา ถึงแม้ว่าจะ
เป็นรายวิชาทฤษฎีก็ตาม   

๕. วิชาโครงงานล าบากในการส่งงานให้อาจารย์แก้ไขเล่มปริญญานิพนธ์  
๖. อยากให้มีการสนับสนุนกล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดส าหรับอาจารย์ผู้สอน เพราะเป็นวิชาปฏิบัติ จึง

จ าเป็นจะต้องได้เห็นรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องที่ลงปฏิบัติ  
๗. วิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติ เรียนใน Class เข้าใจได้ดีกว่าเรียนออนไลน์เพราะเวลาเจอปัญหาอาจารย์

สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันเหตุการณ์ ในขณะที่เรียนออนไลน์อาจารย์แก้ปัญหาให้ได้เป็นเคส ๆ 
เท่านั้น  

๘. ในการเรียนวิชาที่ต้องปฏิบัติ อาจารย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาพร้อมกันทุกคนได้  
 

ด้านนักศึกษา 
๑. มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้น ระยะเวลาในแต่ละแอปพลิเคชันที่ก าลังท าการ

เรียนการสอนมีระยะเวลาก าหนดท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่องเพราะต้องออกแล้ว เข้ารหัสใหม่   
๒. ปัญหาส่วนใหญ่คือ อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
๓. อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม เช่น อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโน้ตบุ๊ค ไม่มีเครื่องปริ้นเอกสารการเรียน จึงท า

ให้การดูเอกสารในมือถอืควบคู่กับเรียนไปด้วยค่อนข้างล าบาก  
๔. การเรียนแบบออนไลน์เข้าใจยากและไม่สามารถปฏิบัติงานจริงได้ มีความเข้าใจน้อยกว่าการเรียน

ในห้องเรียน   
๕. งานในรูปแบบที่ต้องเขียนส่ง จ าเป็นต้องถ่ายรูป ท าให้อักษรหรือค าตอบไม่ชัดเจน ส่งงานได้

ล าบาก งานในรูปแบบงานเขียนค่อยข้างส่งงานได้ยาก   
๖. การสั่งงานที่ต้องใช้โปรแกรมภายคอมพิวเตอร์ ส าหรบัผู้ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ ท าได้ล าบาก เช่น การ

เขียนรายงานที่ต้องใช้ MS-word สามารถท าได้โดยใช้ Google Doc แต่ฟังก์ชั่นการท างานค่อนข้างน้อยและ
ใช้งานค่อนข้างยาก  

๗. มหาวิทยาลัยควรคืนค่าบ ารุงการศึกษา ในภาคซัมเมอร์มากกว่านี้ มีผลต่อนักศึกษาหลายคนมาก 
เพราะคนลงปฏิบัติก็ไม่ได้ไป กลายเป็นว่าไม่ได้ลงมือจริง เสียโอกาสมาก  
 

ด้านการสอบ 
๑. ปัญหาในเรื่องการสอบเพราะอาจมีการทุจริตได้ง่าย  
๒. ควรเพิ่มคะแนนงานที่ส่งมากข้ึน (คะแนนเก็บ) และควรให้คะแนนสอบน้อยลง   
๓. การสอบข้อสอบปรนัย อยากให้ได้ข้อสอบครบพร้อมกันทั้ งหมดก่อนแล้วถึงจับเวลาในการท า

ข้อสอบ รวมทั้งเพ่ิมเวลาในการส่งข้อสอบ และอยากให้ออกข้อสอบให้ตรงกับที่เรียน เพราะการเรียนออนไลน์ 
ไม่ได้รับความรู้แบบเต็มท่ีเหมือนเรียนในห้องเรียน  

๔. ในบางรายวิชาไม่ควรเป็นข้อสอบปรนัย เนื่องจากการได้รับข้อสอบได้รับไม่พร้อมกัน ท าให้
เสียเวลา และเหลือเวลาในการท าข้อสอบน้อย ทั้งการได้รับข้อสอบช้าและการที่ต้องแบ่งเวลาสอบมาใช้ในการ
ส่งข้อสอบ  

๕. การส่งงานหรือส่งข้อสอบในคลาสรูมมักจะเกิดปัญหาเรื่องเวลาการส่ง ต้องเผื่อเวลาในการส่ ง
ข้อสอบ ซึ่งก็จะกินเวลาในการท าหรือคิดข้อสอบเช่นกัน  



๘๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แนวทางการด าเนินงาน : การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๓.๑. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับนักศึกษา 
การรายงานผล 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับนักศึกษา จัดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 
กรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์  กี่อาริโย (ผู้ช่วยอธิการบดี) 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ด้านคุณภาพ
การด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการปรับปรุงระบบการท างาน  

จากการจัดกิจกรรม พบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส จ านวน ๒๒๐ คน จากจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปผลการจัดกิจกรรม
ได้ดังนี ้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินกิจกรรม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
๗๑ 

๑๔๙ 

 
๓๒.๒๗ 
๖๗.๗๓ 

รวม ๒๒๐ ๑๐๐ 
๒. อายุ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
๒๐ – ๓๐ ป ี
มากกว่า ๓๐ ปี 

 
๖๘ 

๑๕๒ 
๐ 

 
๓๐.๙๑ 
๖๙.๐๙ 

๐ 
รวม ๒๒๐ ๑๐๐ 

๓. ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
๙ 

๒๑๐ 
๑ 

 
๔.๐๙ 

๙๕.๔๕ 
๐.๔๕ 

รวม ๒๒๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 



๘๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

๑. ด้านการรับรู้คุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๒๗ ๘๕.๓๙ 
๒. ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ๔.๑๘ ๘๓.๕๖ 
๓. ด้านการรับรู้การปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๑๐ ๘๑.๙๑ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๔๘ ๘๙.๖๗ 
๕. ด้านสถานที่/ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๒ ๘๘.๔๕ 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๙ ๘๕.๘๐ 
 

ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม อยู่ในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๒๙ ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๑. เว็บไซต์สื่อสารเข้าใจง่ายแต่เข้าถึงได้ยากไม่ค่อยโดดเด่น  และยังไม่ครอบคลุมทุกๆ เรื่อง 
๒. ควรมีการติดต่อสื่อสารการคุยงานของกันและกันภายในคณะบริหารกับนอกคณะ/บุคลากรระหว่างกัน 
๓. มีการให้บริการใส่ใจนักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียม 
๔. อยากให้ปรับปรุงระบบลงทะเบียน 
๕. เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาให้ข้อมูลสื่อสารครบทุกค าถาม ข้อสงสัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาพถ่ายกิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับนักศึกษา 

  

 

  

  
 

 

 

 



๙๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนนิงานกิจกรรมนักศึกษา 
การรายงานผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เพ่ือ
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามารถพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิตและสังคม ทักษะ
ผู้น า และมีสุขภาพดี เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีส านึ กผูกพันกับ
สถาบันและสังคม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

๑. เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรกลุ่มสนับสนุนกิจการนักศึกษา ได้ทราบแนวนโยบายและ
ขอบข่ายของการส่งเสริมและการด าเนินการการจัดกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งกฎระเบียบต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัย 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจตคติ และถ่ายทอดประสบการณ์จัดกิจกรรมนักศึกษา 
๓. เพ่ือร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ก าหนดแนวทางของการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ 

กิจกรรมนักศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร

กลุ่มสนับสนุนกิจกรรม 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการผู้จัดท าได้แจกแบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ ชุด เพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๙๓ ชุด สามารถ
สรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ข้อมูลเพศ 
ตารางท่ี ๑ แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๕๒ ๕๕.๙ 
หญิง ๔๑ ๔๔.๑ 
รวม ๙๓ ๑๐๐ 

 
จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 

๕๕.๙ เพศหญิง จ านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑ 

 



๙๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ชาย หญิง
ชุดข้อมูล1 55.9 44.1

ข้อมูลเพศ

แผนภูมิที่ ๑ แสดงข้อมูลเพศ 

๑.๒ ข้อมูลสังกัด/คณะ 

ตารางท่ี ๒ แสดงสังกัด/คณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สังกัด/คณะ จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๖ ๖.๕ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๑๕ ๑๖.๑ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๑๖ ๑๗.๒ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสามวลชน ๔  ๔.๓ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๑๒ ๑๒.๙ 
คณะบริหารธุรกิจ ๘ ๘.๖ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ ๗.๕ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๑ ๑๑.๘ 
คณะศิลปศาสตร์ ๑๔ ๑๕.๑ 

รวม ๙๓ ๑๐๐ 
  
จากข้อมูลหน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นคณะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

และออกแบบแฟชั่น จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ รองลงมาคณะคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑ รองลงมาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ ตามล าดับ 



๙๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%

ข้อมูลคณะ

แผนภูมิที่ ๒ แสดงข้อมูลสังกัด/คณะ 

๑.๓ ข้อมูลชั้นปีการศึกษา 
ตารางท่ี ๓ แสดงชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชั้นปีที่ จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ ๑ ๙ ๙.๗ 
ชั้นปีที่ ๒ ๓๗ ๓๙.๘ 
ชั้นปีที่ ๓ ๓๐ ๓๒.๓ 
ชั้นปีที่ ๔ ๑๖  ๑๗.๒ 
ชั้นปีที่ ๕ ๑ ๑.๑ 

รวม ๙๓ ๑๐๐ 
 
จากข้อมูลแสดงชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาที่เข้าร่วมส่วนใหญเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๓๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๒.๓ รองลงมานักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
และชั้นปีที่ ๕ จ านวน ๙ คน และ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗ และ ๑.๑ ตามล าดับ 

 



๙๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่4 ชั้นปีที่5

ข้อมูลชั้นปี

แผนภูมิที่ ๓ แสดงข้อมูลชั้นปี 

ตอนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการการประเมินความพึงพอใจและ
การบรรลุวัตถุประสงค์ต่อแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็น
ผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์
การประเมินความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นแบ่งมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

 พึงพอใจน้อยที่สุด ๑ คะแนน 
 พึงพอใจน้อย  ๒ คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง ๓ คะแนน 
 พึงพอใจมาก  ๔ คะแนน 
 พึงพอใจมากที่สุด  ๕ คะแนน 

ส าหรับหลักเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน 

  สูตร = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 
     จ านวนตัวเลือก 

แทนค่า =                 ๕ – ๑ 
           ๕ 
 =        ๐.๘๐ 

  ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๘๐ คะแนน หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑ - ๒.๖๐ คะแนน หมายถึง     ระดับน้อย 



๙๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ - ๓.๔๐ คะแนน หมายถึง     ระดับปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑ - ๔.๒๐ คะแนน หมายถึง     ระดับมาก 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง     ระดับมากท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาเปรียบเทียบ ตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาเปรียบเทียบ ตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผลโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการ แยก
เป็นรายด้านดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔ แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโครงการด้านเนื้อหาและหลักสูตร
 ในการอบรม 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

๑. ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม        
๑.๑ เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม ๔.๗๖ ๐.๔๕๒ ๙๕.๒๖ มากที่สุด 
๑.๒ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการอบรม ๔.๗๔ ๐.๔๖๓ ๙๔.๘๒ มากที่สุด 
๑.๓ เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ๔.๗๔ ๐.๔๘๖ ๙๔.๘๒ มากที่สุด 
๑.๔ ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา ๔.๖๘ ๐.๕๓๑ ๙๓.๗๖ มากที่สุด 

รวม ๔.๗๓ ๐.๔๘๓ ๑๐๐ มากที่สุด 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ด้านเนื้อหา                  
และหลักสูตรในการอบรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาชองหลักสูตรมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ รองลงมาเป็นระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกับ
เนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๖ รองลงมาเป็นความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา หลังการอบรม 
และเนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ ตามล าดับ 
 

 



๙๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

84.00%
85.00%
86.00%
87.00%
88.00%
89.00%
90.00%

1.1 เนื้อหาของ
หลักสูตรมีความ

เหมาะสม

1.2 ท่านได้รับ
ความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหา
หลังการอบรม

1.3 เนื้อหาของ
หลักสูตรสามารถ

น าไปใช้
ประโยชน์ได้

1.4 ระยะเวลาใน
การอบรม

เหมาะสมกับ
เนื้อหา

ชุดข้อมูล1 95.26 94.82 94.82 93.76

ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม

แผนภูมิที่ ๓ แสดงข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม 

ตารางท่ี ๕ แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านวิทยากร 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

๒. ด้านวิทยากร        
๒.๑ ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้/ประสบการณ์) ๔.๗๗ ๐.๔๖๙ ๘๗.๕ มากที่สุด 
๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๗๗ ๐.๔๔๕ ๙๕.๔๘ มากที่สุด 
๒.๓ การตอบข้อสักถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น ๔.๗๔ ๐.๕๔๗ ๙๔.๘๒ มากที่สุด 
๒.๔ กิจกรรมฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร ๔.๗๑ ๐.๔๗๙ ๙๔.๓๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๗๕ ๐.๔๘๕ ๑๐๐ มากที่สุด 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ด้านวิทยากร 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้/ประสบการณ์) และ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕ และ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๘ รองลงมาการ
ตอบข้อสักถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
เหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ ตามล าดับ. 

 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔ แสดงข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านวิทยากร 

ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโครงการด้านการให้บริการ/สถานที่ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

๓. ด้านการให้บริการ/สถานที่      
๓.๑ การต้อนรับ/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๔.๗๐ ๐.๗๕๕ ๙๔.๑๘ มากที่สุด 
๓.๒ อาหารแลtเครื่องดื่ม ๔.๕๙ ๐.๖๓๖ ๙๒.๙ มากที่สุด 
๓.๓ ห้องพัก/ห้องประชุมสัมมนา/สถานที่จัดกิจกรรม ๔.๖๔ ๐.๔๓๔ ๙๑.๘๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๖๔ ๐.๖๐๘ ๑๐๐ มากที่สุด 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ด้านการ
ให้บริการ/สถานที่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การต้อนรับ/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๘ รองลงมาห้องพัก/ห้องประชุมสัมมนา/สถานที่จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙ และอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๒ ตามล าดับ 

 

 

 

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

2.1 ความ
เหมาะสมของ

วิทยากร (ความรู้/
ประสบการณ์)

2.2 ความสามารถ
ในการถ่ายทอด

ความรู้

2.3 การตอบข้อสัก
ถามได้ชัดเจน ตรง

ประเด็น

2.4 กิจกรรมฝึก
ปฏิบัติเหมาะสม

กับเน้ือหาหลักสูตร

ชุดข้อมูล1 87.5 95.48 94.82 94.34

ด้านวิทยากร



๙๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕ แสดงข้อมูลการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการด้านการให้บริการ/สถานที่ 

 
ตอนที่ ๓ ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม 

จากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา ผู้ประเมินเลือกใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open - end Question) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระและเป็นการให้แสดงความคิดเห็น โดยมีค าถาม และการตอบ
ค าถามดังนี ้

 ๑. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการโครงการสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาในด้านใดบ้าง 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม “ได้รับความรู้ในด้านกิจกรรมสันทนาการ
มากมาย ได้ความสามัคคี ได้ความเชื่อใจ" 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “ได้รู้จักการช่วยเหลือเพ่ือน การสร้างจิตอาสาใน
ตัวเอง” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒ คณะศิลปศาสตร์ “ได้ความเป็นผู้น าและความเป็นผู้ตาม เราทุกคนต่างที่มา
แต่ก็อยู่รวมกันได้ดีท าให้งานทุกอย่างออกมาประสบผลส าเร็จได้ดี” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน “ได้รู้การท างานเป็นทีม การวางแผน แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ได้ประสบการณ์และความรู้อีกมากมาย” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ได้เรียนรู้การวางตัว การช่วยเหลือและ
ไว้ใจซึ่งกันและกัน ความสามัคคี มีการวางแผนการท างานและการฟังความคิดเห็นพูดคุยกัน” 

90.50%
91.00%
91.50%
92.00%
92.50%
93.00%
93.50%
94.00%
94.50%

3.1 การต้อนรับ/การ
ให้บริการของ

เจ้าหน้าที่

3.2 อาหารและ
เครื่องดื่ม

3.3 ห้องพัก/ห้อง
ประชุมสัมมนา/

สถานที่จัดกิจกรรม
ภาคปฏิบัติ

ชุดข้อมูล1 94.18 91.82 92.9

ด้านการให้บริการ/สถานที่



๙๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “ได้รับความรู้ในเรื่องของการรักษาชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย และความเป็นผู้น านักศึกษา” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “ได้รับความรู้เกี่ยวการเสียสละ จิตอาสา และ
การออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒ คณะบริหารธุรกิจ “ได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตที่เป็นผู้น า การคิดวิเคราะห์และการ
วางแผน” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่๒ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น “ได้ฝึกการเป็นต้นแบบของ
ผู้น าที่ดี ความร่วมมือ รักกันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” 
 
 ๒. หลังจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
นักศึกษาน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒ คณะบริหารธุรกิจ “ได้รับรู้ถึงขั้นตอนหรือวิธีในการปฏิบัติงานของรุ่นพ่ี
องค์การและสภานักศึกษาซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานของคณะต่อไปได้ อีกทั้งยังได้ฝึกความสามารถ
ในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การฝึกบุคลิกภาพ เป็นต้น” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่๒ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น “สามารถน าไปปรับใช้ให้
ตนเองมีความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรคในการเรียนและท างาน” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ “สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในเรื่องของการคิดก่อนลงมือท า ไตร่ตรอง วางแผน” 
 - นักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “น าความรู้ กระบวนการ และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องของการท างาน การเรียนในคณะได้” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒ คณะศิลปศาสตร์ “สามารถน าไปอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปน า
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาในคณะรับรู้ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “สามาถน าไปปรับใช้ในเรื่องของการรักกัน
ของนักศึกษาระหว่างคณะ” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้งานการร่างหนังสือ
โต้ตอบทางราชการต่างๆ ได้ ซึ่งในหลักสูตรไม่มีการเรียนการสอน ท าให้ได้ประสบการณ์เพ่ิมเติม” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพ่ิมเพ่ือนใหม่ต่างคณะ สร้างเครือข่ายในการ
ประสานงาน ขอความช่วยเหลือ และได้รู้จักการจัดและออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์” 
 - นักศึกษาชาย ชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม “การน าความรู้ไปพัฒนาองค์กรให้มั่นคงและ
ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ   
ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ  

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
๑. ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน ๘๕ คน ๙๗ คน 
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๔ 
๓. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๔.๖ 
๔. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

สรุปผลวัตถุประสงค์จากการสังเกต 

ผู้ถูกสังเกต ผู้น านักศึกษา (สโมสรนักศึกษา, องค์การนักศึกษา, สภานักศึกษา, ชมรม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๑. รายละเอียดที่ได้จากการสังเกต 

นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และชมรมในการจัดการท างบประมาณ การ
ด าเนินงาน การบริหารงาน การติดตามประเมินผล ฯลฯ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด าเนินงานด้าน
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

โดยการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งผู้น านักศึกษา ได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา
และคณะกรรมกรรมบริหารงานทั้งหมด หลังจากการอบรมผู้น านักศึกษาจากทั้ง ๙ คณะ ได้น าความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้น านักศึกษาสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถท างาน
ร่วมกันเป็นทีม รู้จักการวางแผน รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ เป็นต้น 

๒. ผลที่ได้จากการสังเกต 
 ๒.๑ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรกลุ่มสนับสนุนกิจการนักศึกษาได้ทราบแนวนโยบาย และ
ขอบข่ายของการส่งเสริมและการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 
 ๒.๒ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเจตคติ และถ่ายทอดประสบการณ์จัดกิจกรรมนักศึกษา 
 ๒.๓ ได้โครงงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสังคม 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนออ่ืน ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เป็นโครงการที่ดี ท าให้นักศึกษาทั้ง ๙ คณะ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และการสร้าง
เครือข่ายผู้น า นักศึกษา  
 - ได้รู้จักกระบวนการเรียนรู้การวางแผน การท างานเป็นทีม และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 
 



๑๐๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนนิงานกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการสง่เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๓  
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ : คุณภาพการด าเนินงาน  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การ
บรรลุ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร 

๑.๑ กิจกรรมเข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช) 

จ านวน
กิจกรรม 

 
 

๑ 
กิจกรรม 

๑ 
กิจกรรม 

 ๑๐ มี.ค. ๖๓ ชมรมคนรัก มทร.พระนคร น าผู้บริหารบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน มทร.พระนคร เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝัง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.๒ กิจกรรมการแสดง
วัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส หรือ 
COVID-๑๙ 

จ านวน
กิจกรรม 

 

๑ 
กิจกรรม 

๑ 
กิจกรรม 

 ๒๕ มี.ค. – 
๓๐ มิ.ย. 

๖๓ 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด
รายงานการปฏิบัติงานและภาวะสุขภาพของบุคลากร
ตามจริง ผ่านสายการบังคับบัญชาเป็นประจ าทุกวัน 

ส านักงาน
อธิการบดี 

๑.๓ กิจกรรมงดรับของขวัญ 
หรือ No Gift Policy ในช่วง
เทศกาลต่างๆ  
 

สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๑  
เรื่อง 

๑  
เรื่อง 

 ๒๖ ธ.ค. 
๖๒ 

ผลิตแบนเนอร์ “No Gift Policy” เพ่ือรณรงค์ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
และ Line Group บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

กองสื่อสาร
องค์การ 



๑๐๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การ
บรรลุ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.๔ โครงการส่งเสริมการน า
ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงาน (องค์ความรู้
ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั : การปฏิบตัิงานโดยน า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาปรับใช้) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๖.๘๐ 

 ๑๖ – ๑๗ 
มี.ค. ๖๓ 

องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานโดยน านวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ 

ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคคลและนักศึกษาดีเด่นประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 

๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือก
บุคคลดีเด่น 

จ านวน
บุคลากร 

๒๖ คน ๒๖ คน  ๑๕ ม.ค. ๖๓ มทร.พระนคร มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ท า
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๖ รางวัล เพื่อ
เป็นก าลังใจให้กับผู้สร้างผลงาน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

๒.๒ กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์ สุจริต 

จ านวน
บุคลากร 

๑ คน ๑ คน  ๙ ต.ค. ๖๒  มทร.พระนคร มอบประกาศนียบัตรบัตรคนดีศรีราช
มงคลพระนคร ให้แก่ นายอิสระพล ลุนอุบล พนักงาน
ขับรถ สังกัด กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เนื่องจากให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไม่
เพิกเฉยต่อเหตุการณ์รุนแรง (ทะเลาะวิวาท) ที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย 

ส านักงาน
อธิการบดี 

แนวทางการด าเนินงาน : จัดท าการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาในที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

๓.๑ การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๘.๒๗ 

 มี.ค. – พ.ค. 
๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการบริการของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน

กองพัฒนา
นักศึกษา 



๑๐๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การ
บรรลุ ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๗ 

๓.๒. การประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๑.๕๓ 

 มี.ค. – พ.ค. 
๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๓ 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

๓.๓. การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ
๘๔.๐๐ 

 มี.ค. – พ.ค. 
๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ 

กองบริหาร 
งานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ : ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
แนวทางการด าเนินงาน : กิจกรรมการยกระดับการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรลุ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

๑  
ครั้ง  

๑  
ครั้ง 

 ๑ ต.ค. – 
๓๐ พ.ย. ๖๒ 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีช่องทางการเผยแพร่ ข่าวสาร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก ด้วยการเพ่ิม 
สัญลักษณ์ Facebook และ Twitter ไว้ใต้ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรของและ บุคคลทั่วไป 
สามารถแชร์ข่าวสารดังกล่าว สู่สื่อออนไลน์ส่วนตัว หรือ
สื่อออนไลน์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ 

กองสื่อสาร
องค์การ 

๑.๒ การเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ 

จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร

เพ่ิมข้ึน 

๑ 
ช่องทาง 

๑ 
ช่องทาง 

 ๑ ม.ค.- 
๓๑ พ.ค. ๖๓ 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสารส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม 
คือ บุคลากรภายใน และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 
๑. สร้างกลุ่ม Line Openchat “เฉพาะกิจ COVID-
๑๙” ส าหรับบุคลากรภายใน 
๒. สร้างกลุ่ม Line Openchat และ Line Group 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับ
นักศึกษาท่ีจะมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 

กองสื่อสาร
องค์การ 

๑.๓ การเพ่ิมช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นและร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร 

๒ 
ช่องทาง 

๓ ช่องทาง  ๑ -๓๐ 
พ.ย. ๖๒ 

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมช่องทางแสดงความคิดเห็น/
ร้องเรียนของ  บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา 
ศิษย์เก่า สถานประกอบการ ดังนี้ 

กองสื่อสาร
องค์การ 



๑๐๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรลุ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ช่องทางแนะน าติชม ส าหรับบุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 
๒. ช่องทางแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน ส าหรับ
นักศึกษา 
๓. ช่องทางร้องเรียนจรรยาบรรณ วินัย ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ส าหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร และ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ : การปรับปรุงการท างาน  
ประเด็นที่ควรพัฒนา : ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุง

การด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรลุ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน :  ปรับปรุงระบบการให้บริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ      
๑.๑ การให้บริการการขอ
เอกสารการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop service) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๖.๙๗ 

 ๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการให้บริการการขอเอกสารการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
service) ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๗ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๑.๒ การให้บริการระบบทราน
สคริปต์กิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา (Activity 
Transcript) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ  
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๑.๑๙ 

 ๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

มหาวิทยาลัยมีการให้บริการระบบทรานสคริปต์
กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) ซึ่งมี
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๑๙ 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน : การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
๒.๑ การเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ในสถานการณ์เกิดโรคระบาด
เชื้อไวรัสโควิด (Covid-๑๙) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ  
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

 มี.ค.-พ.ค. 
๖๓ 

ในสถานการณ์เกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด (Covid-
๑๙) มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน มีผลการประเมินความ
พึงพอใจกับการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ คิด
เป็นร้อยละ ๖๕ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

แนวทางการด าเนินงาน : การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๓.๑. กิจกรรมการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕.๘๐ 

 ๑๑ มี.ค. ๖๓ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับนักศึกษา มีผลการ

กองพัฒนา
นักศึกษา 



๑๐๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรลุ 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

และความโปร่งใสส าหรับ
นักศึกษา 

ประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ 

๓.๒. โครงการพัฒนาความเป็น
ผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ ๙๔  ๑๑ – ๑๖ 
มี.ค. ๖๓ 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา มีผลการประเมินความ 
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 

- องค์การ
นักศึกษา 
-กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
  

จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามตามแผนการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ กิจกรรม/โครงการ พบว่ามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ทุกกิจกรรม/โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐   



ภาคผนวก 
 
 

 

 



๑๐๙ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 

 
                                                                  

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ที ่  /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) มีเกณฑ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ นั้น  

 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือก าหนดและส่งเสริมมาตรการต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย) กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์) กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรรณวิมล นาคทัด) กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบาย มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒. ให้ค าปรึกษา และก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงาน ป.ป.ช. 

     /๒. คณะกรรมการ ... 

 

 



๑๑๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์การ กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทบทวน
นโยบาย มาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
๔. น ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติ 
๕. ก ากับติดตามการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 
๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

   สั่ง   ณ   วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เรื่อง  มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมคลพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
........................................................................................................................................... 

 

หลักกำรและเหตุผล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย คือ การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) โดยพิจารณาจากผลการประเมินที่ต่ ากว่า ๘๕ คะแนน มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ 
คุณภาพการด าเนินงาน (๗๕.๑๙ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๗๓.๓๓ คะแนน) และตัวชี้วัดที่ 
๘ การปรับปรุงการท างาน (๖๙.๘๙ คะแนน) นั้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความส าคัญกับมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย และน าผลการประเมินข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา  
เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยและเป็นการยกระดับ
ให้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินดีข้ึน  
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. เพ่ือเป็นการก ากับติดตามการด าเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
๓. เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

เป้ำหมำย 
ยกระดับผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ค ำจ ำกัดควำม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมายถึง นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เข้ามา
รับบริการตามพันธกิจ หรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 



๑๑๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส หมายถึง สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของ
หน่วยงานที่มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล ด้วยความเป็นธรรมตามอ านาจหน้าที่ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างานของมหาวิทยาลัย เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลการให้บริการ ตลอดจนผลการด าเนินงาน เพ่ือสะท้อนถึงการมีความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมสุจริต หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานมีการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือหาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
เร่งด่วน เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดีขึ้น 

๓. ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม/
โครงการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ 

๔. แจ้งหน่วยงานภายในถือปฏิบัตติามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทั่วถึง 

๕. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและพิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป  
 
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฯ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ
การด าเนินงาน 
(๗๕.๑๙ คะแนน) 

๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วย
ความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด (e๑) 

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร 

- ผอ.ส านักงาน
อธิการบดี 

- ผอ. ศูนย์การจัดดการ
ความรู ้



๑๑๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

๒. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย
บุคคลและนักศึกษาดีเด่น
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
๓. จัดท าการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย 

- ผอ.กองสื่อสารองค์กร 
- ผอ.กองบริหารงาน

บุคคล 
- ผอ.กองพัฒนา

นักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๗ 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร (๗๓.๓๓ 
คะแนน) 
 

๑. การเผยแพร่ข้อมูลมีลักษณะ
เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน มีช่องทาง
หลากหลาย (e๖) 
๒. หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน (e๗) 

กิจกรรมการยกระดับการ
สื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

- ผอ.กองสื่อสาร
องค์การ 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การ
ปรับปรุงการท างาน 
(๖๙.๘๙ คะแนน) 

๑. การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน /การให้บริการให้ดี
ขึ้น (e๑๒) 
๒. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรบัปรุง
พัฒนาการด าเนนิงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้นและให้เกิด
ความโปร่งใส (e๑๔) 

๑. ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. การน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการให้บริการ 
๓. การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้ามามสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

- ผอ.ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา 
 



๑๑๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ : คุณภำพกำรด ำเนินงำน  
ประเด็นที่ควรพัฒนำ : การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม/โครงกำร 
ตัวช้ีวัดวำมส ำเร็จ 
และค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตให้กับ
บุคลากร  

- บุคลากรสาย
สนับสนุน  
- บุคลากรสาย
วิชาการ 

๑.๑ กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 

จ านวนกิจกรรม 
 
 

๑ กิจกรรม 
 
 

๑๐ มี.ค. ๖๓ ส านักงานอธิการบดี 
 

๑.๒ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 

จ านวนกิจกรรม ๑ กิจกรรม 
 
 

มี.ค. ๖๓ 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
 

๑.๓ กิจกรรมงดรับของขวัญ หรือ No Gift 
Policy ในช่วงเทศกาลต่างๆ  

สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๑ เรื่อง ๑ – ๓๑ ต.ค. 
๖๒ 

กองสื่อสารองค์การ 
 

๑.๔ โครงการส่งเสริมการน าความรู้มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน (องค์
ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย : การปฏิบัติงานโดยน านวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีมาปรับใช้) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ๑๖ – ๑๗ มี.ค.
๖๓ 

ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 

https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/NoGift
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/
https://www.rmutp.ac.th/17228-2/


๑๑๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม/โครงกำร 
ตัวช้ีวัดวำมส ำเร็จ 
และค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
๒. จัดกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยบุคคลและ
นักศึกษาดีเด่นประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากร และ 
นักศึกษา 

๒.๑ กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น จ านวนบุคลากร ๒๖ คน ๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

กองบริหารงาน
บุคคล 

๒.๒ กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

จ านวนบุคลากร ๑ คน ๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ส านักงาน 
อธิการบดี 

๓. จัดท าการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาใน
ที่มีต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรและ
นักศึกษา 

๓.๑ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการบริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองพัฒนานักศึกษา 

๓.๒ การประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองบริหารงาน
บุคคล 

๓.๓ การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองบริหารงาน
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


๑๑๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ : ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
ประเด็นที่ควรพัฒนำ : ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม/โครงกำร 
ตัวช้ีวัดวำมส ำเร็จ 
และค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
๑.กิจกรรมการยกระดับ
การสื่อสารเชิงรุกผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย  

บุคลากร ๑.๑ ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย  

๑ ครั้ง  ๑ ต.ค. - ๓๐ 
พ.ย. ๖๒ 

กองสื่อสารองค์การ 

๑.๒ การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร

เพ่ิมข้ึน 

๑ ช่องทาง ๑ ม.ค.- 
๓๑ พ.ค. ๖๓ 

กองสื่อสารองค์การ 

๑.๓ การเพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนของผู้รับบริการ
(www.rmutp.ac.th) 

จ านวนช่อง
ทางการสื่อสาร 

๒ ช่องทาง ๑  - ๓๐ 
พ.ย. ๖๒ 

กองสื่อสารองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ : กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  
ประเด็นที่ควรพัฒนำ : ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ

ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม/โครงกำร 
ตัวช้ีวัดวำมส ำเร็จ 
และค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
๑. ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

นักศึกษา ๑.๑ การให้บริการขอเอกสารการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One 
Stop service) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ๑ ต.ค. ๖๒ – 
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๑.๒ การให้บริการระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
ส าหรับนักศึกษา (Activity Transcript) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ ๑ ต.ค. ๖๒-
๓๑ มี.ค.๖๓ 

กองพัฒนานักศึกษา 

๒. การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการ 

นักศึกษา ๒.๑ การเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อนในสถานการณ์เกิดโรคระบาด
เชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๖๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๓. การเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษา ๓.๑ กิจกรรมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองพัฒนานักศึกษา 

๓.๒ โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ ๘๐ มี.ค. – พ.ค. ๖๓ กองพัฒนานักศึกษา 

                                                                                                                  



๑๑๙ 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

แนวทำงกำรก ำกับติดตำม 

๑. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน้าที่ก ากับติดตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดว่า
เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดหรือไม่  

๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและพิจารณา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป  
 

ประกาศ ณ วันที่     มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


