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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 

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

1. บทน า (ประวัติโดยสังเขป)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

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

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

           
มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี

43 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งม่ันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 11,425 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 546.50 คน จ าแนก
เป็นอาจารย์ 385.50 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  154 คน รองศาสตราจารย์  6 คน และศาสตราจารย์ 1  คน 
 
2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ของ สกอ. โดยมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้   ซึ่งปรากฏผล 
การประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ 4.39 คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 
จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2,3,4 และผลการประเมินอยู่ในระดับดี  2 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที ่1,5  (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 
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ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย   ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 

1.3,2.2) 

P 
(1..4,1.5, 

2.1,3.1,4.1, 
5.1,5.3) 

O 
(1.1,2.3, 

5.2) 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 3.23 5.00 3.33 3.96 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.51 5.00 4.41 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 4.50 4.35 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 3.66 4.86 4.03 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี ดี  
                

               * หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร                                
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
   

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
 
จุดเด่น 
ผู้บริหารให้ความส าคัญและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น 
2. ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุน และมีมาตรการให้อาจารย์ท าต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
2. ควรมีระบบกลไกการก ากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินหลักสูตร 
ทุกหลักสูตร 
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ส่วนที่ 1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2562 
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ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

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

 

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

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

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

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

 3) ศูนยพ์ณิชยการพระนคร เป็นที่ตั้งของ 3 คณะวิชา ดังนี้ 
 - คณะบริหารธุรกิจ 

  - คณะศิลปศาสตร์ 
  - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

 4) ศูนยพ์ระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ 2 สถาบัน 2 คณะวิชา ดังนี้ 
- สถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์ 
- สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
2.  สถานที่ตั้ง  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 10300 
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        อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 
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3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม”  

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

 

: พันธกิจ (Mission)  
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพคุณธรรม 

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

 

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

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

: ปณิธาน  (Determination) 
มุ่งม่ันเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

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

 

: ค่านิยมหลัก  (Core  Value) 
“คิดอย่างสร้างสรรค์  ท าอย่างมืออาชีพ”  (Think  creatively  Do  professionally) 

 

 : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี มีคุณธรรม 

Hands - on Keenness Determination Technological 
Expertise 

Integrity 

  
: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
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4.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

4.1 ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 59  
หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ปริญญาเอก 3 หลักสูตร ปริญญาตร ี 43 หลักสูตร 
ปริญญาโท 6 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 6 หลักสูตร 
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร    

 
ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25562 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ 
หลักสูตร 

จ านวน
ปี 

ที่ศึกษา 

ประเภท
หลักสูตร 

2548 2558 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 7 หลักสูตร  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
     คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  / 4 ปี วิชาชีพ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 
     วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 
     วิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    / 2 ปี ปฏิบัติการ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  / 1 ปี - 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร  
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 2 ปี - 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     ออกแบบแฟชั่นผา้และเครือ่งแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     อาหารและโภชนาการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)       / 2 ปี ปฏิบัติการ 
     อาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
 
 

    

มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2548 = จ านวน 5 หลักสตูร 
มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2558 = จ านวน 54 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรใหม่ ปี 2562 = จ านวน 3 หลักสูตร) 
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คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ 
หลักสูตร 

จ านวน
ปี 

ที่ศึกษา 

ประเภท
หลักสูตร 

2548 2558 
เทคโนโลยีบัณฑติ 
     เทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี ไม่มีนศ.ตกค้าง 

แจ้งปิดหลักสูตร 
ครั้งท่ี 5/2563 
(20 พ.ค.63) 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน  2  หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     การสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) /  2 ปี แจ้งปิดหลักสูตร 

ครั้งท่ี 9/2562  
(24 ก.ค.62) 

เทคโนโลยีบัณฑติ 
     เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   / 4 ปี ปฏิบัติการ 
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 10 หลักสูตร 
บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  / 3 ปี งดรับ นศ.ปี 

2562 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  / 2 ปี - 
บัญชีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี แจ้งปิดหลักสูตร 

ครั้งท่ี 9/2562  
(24 ก.ค.62) 

     ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   / 4 ปี วิชาการ 
     การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การตลาด (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 

 / 4 ปี วิชาการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  / 4 ปี วิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
     วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)      / 4 ปี วิชาการ 
     วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  / 4 ปี วิชาการ 
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คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ 
หลักสูตร 

จ านวน
ปี 

ที่ศึกษา 

ประเภท
หลักสูตร 

2548 2558 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 17 หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) 

 
 

/ 3 ปี - 

ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  / 3 ปี - 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 2 ปี - 
     วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  / 2 ปี - 
     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 / 2 ปี - 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) /  4 ปี แจ้งปิดหลักสูตร 

ครั้งท่ี 10/62 
(21 ส.ค. 62) 

     วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

/  4 ปี แจ้งปิดหลักสูตร 
 ครั้งท่ี 10/62 
(21 ส.ค. 62) 

     วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     เทคโนโลยวีิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง)  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑติ 
     การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ     
     สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 5 ปี วิชาชีพ 
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คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ 
หลักสูตร 

จ านวน
ปี 

ที่ศึกษา 

ประเภท
หลักสูตร 

2548 2558 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
     ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
     การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
     การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ จ านวน 3 หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑติ      
     เทคโนโลยีเสื้อผา้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 

ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันที่ 10 มถิุนายน  2563 
 

4.2 ข้อมูลนักศึกษา    

4.2.1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 
11,425 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 11,183 คน ระดับปริญญาโท 212 คน และระดับปริญญาเอก 
30 คน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน (คน) 

รวมทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 468 - - - 468 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,504 - 58 - 1,562 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 936 - 5 - 941 
4. คณะบริหารธุรกิจ 4,148 - 90 24 4,262 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 466 - - - 466 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,877 - 59 6 1,942 
7. คณะศิลปศาสตร์ 1,007 - - - 1,007 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

414 - - - 414 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

363 - - - 363 

รวมทั้งสิ้น 11,183 - 212 30 11,425 
ข้อมูลนักศึกษา 2/2562 จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 9 ม.ิย.2563 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 11,425 คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 550 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน / ปฏิบัติราชการจริง 533 คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม = 11,425 : 533 = 21.44 : 1 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 10,706.03  คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 546.50 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน /ปฏิบัติงานจริง 529.50 คน) 
  สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ = FTES : FTEI  =  

10,706.03 : 529.50 = 20.22 :1 
 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2562 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ  22 เม.ย.2563) 
 

4.2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 3,491 คน แบ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 3,270 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 171 คน ระดับ
ปริญญาโท 49 คน และระดับปริญญาเอก 1 คน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1-3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

รวมทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 150 171 - - 321 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 407 - 19 - 426 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 196 - 4 - 200 
4. คณะบริหารธุรกิจ 1,375 - 10 1 1,386 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123 - - - 123 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 550 - 16 - 566 
7. คณะศิลปศาสตร์ 235 - - - 235 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

113 - - - 113 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

121 - - - 121 

รวมทั้งสิ้น 3,270 171 49 1 3,491 
ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 31 ส.ค. 2563 

 
4.3 บุคลากร   

บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้  
4.3.1 บุคลากรสายวิชาการ 
 อาจารย์ประจ า (ตามเกณฑ์การนับของ สกอ.) จ านวนทั้งสิ้น 546.50 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน / 

ปฏิบัติงานจริง 529.50 คน) ดังนี้ 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ แบ่งตามประเภท  
ล าดับ ประเภท จ านวน ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง 

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   254 2 252 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   272.50 15 257.50 
3 พนักงานราชการ    2 - 2 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    13 - 13 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    5 - 5 
 รวมอาจารยป์ระจ า  546.50 17 529.50 

 
 

ตารางท่ี 1-5 จ านวนร้อยละของอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ และร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

คุณวุฒิ   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

546.50 175 357.50 14 385.50 154 6 1 

ร้อยละ 32.02 65.42 2.56 70.54 28.18 1.10 0.18 
  

 

ตารางท่ี 1–6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา :  
ต าแหน่งทางวิชาการรายคณะ 

 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : รศ. : 
ศ. 

 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 

 ปฏิบัติงาน
จริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

         
ข้าราชการ 15.0 6.0 8.0 1.0 40.00:53.33:6.67 15.0 9.0 6.0 - - 60.00:40.00:0.00:0.0

0 1 14 

พนักงานมหาวทิยาลัย 16.0 6.0 10.0 - 37.50:62.50:0.00 16.0 15.0 1.0 - - 93.75:6.25:0.00:0.00 2 14 

พนักงานราชการ 1.0 - 1.0 - 0.00:100.00:0.00  

1.0 1.0 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 1  

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

รวม 32.0 12.0 19.0 1.0 37.50:59.38:3.13 32.0 25.0 7.0 - - 78.12:21.88:0.00:0.00 3 29 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          
ข้าราชการ 27.0 7.0 19.0 1.0 25.93:70.37:3.70 27.0 11.0 14.0 2.0 - 40.74:51.85:7.41:0.00 - 27 

พนักงานมหาวทิยาลัย 42.5 3.5 39.0 - 8.24:91.76:0.00  

42.5 34.5 8.0 - - 81.18:18.82:0.00:0.00 3 39.5 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 3.0 - 3.0 - 0.00:100.00:0.00 3.0 3.0 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 3 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร* 1.0 1.0 - - 100.00:0.00:0.00 1.0 - - - 1.0 0.00:0.00:0.00:100.00 - 1 

รวม 73.5 11.5 61.0 1.0 15.65:82.99:1.36 73.5 48.5 22.0 2.0 1.0 65.99:29.93:2.72:1.36 3 70.5 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
ข้าราชการ 7.0 1.0 6.0 - 14.29:85.71:0.00 7.0 4.0 2.0 1.0 - 57.14:28.57:14.29:0.00 - 7 

พนักงานมหาวทิยาลัย 20.0 5.0 15.0 - 25.00:75.00:0.00 20.0 15.0 5.0 - - 75.00:25.00:0.00:0.00  
3 17 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                   เกณฑ์ สกอ. 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : รศ. : 
ศ. 

 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 

 ปฏิบัติงาน
จริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

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

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร* 4.0 3.0 1.0 - 75.00:25.00:0.00 4.0 3.0 1.0 - - 75.00:25.00:0.00:0.00 - 4 

รวม 31.0 9.0 22.0 - 29.03:70.97:0.00 31.0 22.0 8.0 1.0 - 70.97:25.81:3.23:0.00 3 28 

4. คณะบริหารธุรกิจ            
ข้าราชการ 48.0 15.0 33.0 - 31.25:68.75:0.00 48.0 23.0 25.0 - - 47.92:52.08:0.00:0.00 - 48 

พนักงานมหาวทิยาลัย 38.0 8.0 30.0 - 21.05:78.95:0.00 38.0 36.0 2.0 - - 94.74:5.26:0.00:0.00 1 37 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 2.0 - 2.0 - 0.00:100.00:0.00 2.0 2.0 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 2 

รวม 88.0 23.0 65.0 - 26.14:73.86:0.00 88.0 61.0 27.0 - - 69.32:30.68:0.00:0.00 1 87 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ข้าราชการ 34.0 8.0 26.0 - 23.53:76.47:0.00 34.0 17.0 17.0 - - 50.00:50.00:0.00:0.00 1 33 

พนักงานมหาวทิยาลัย 27.5 20.5 7.0 - 74.55:25.45:0.00 27.5 19.5 8.0 - - 70.91:29.09:0.00:0.00 1 26.5 

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

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 
รวม 61.5 28.5 33.0 - 46.34:53.66:0.00 61.5 36.5 25.0 - - 59.35:40.65:0.00:0.00 2 59.5 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์            

ข้าราชการ 69.0 20.0 45.0 4.0 28.99:65.22:5.80 69.0 38.0 30.0 1.0 - 55.07:43.48:1.45:0.00 - 69 

พนักงานมหาวทิยาลัย 47.5 29.0 18.5 - 61.05:38.95:0.00 47.5 42.5 4.0 1.0 - 89.47:8.42:2.11:0.00 1 46.5 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 2.0 - 2.0 - 0.00:100.00:0.00 2.0 2.0 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 2 
รวม 118.5 49.0 65.5 4.0  118.5 82.5 34.0 2.0 - 69.62:28.69:1.69:0.00 1 117.5 

7. คณะศิลปศาสตร์             

ข้าราชการ 39.0 11.0 27.0 1.0 28.21:69.23:2.56 39.0 21.0 17.0 1.0 - 53.85:43.59:2.56:0.00 - 39 

พนักงานมหาวทิยาลัย 41.0 11.0 30.0 - 26.83:73.17:0.00 41.0 39.0 2.0 - - 95.12:4.88:0.00:0.00 3 38 

พนักงานราชการ 1.0 - - 1.0 0.00:0.00:100.00 1.0 1.0 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 1 

ลูกจ้างชัว่คราว 6.0 - 1.0 5.0 0.00:16.67:83.33 6.0 6.0 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - 6 
รวม 87.0 22.0 58.0 7.0 25.29:66.67:8.05 87.0 67.0 19.0 1.0 - 77.01:21.84:1.15:0.00 3 84 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

ข้าราชการ 11.0 4.0 6.0 1.0 36.36:54.55:9.09 11.0 7.0 4.0 - - 63.64:36.36:0.00:0.00 - 11 

พนักงานมหาวทิยาลัย 18.0 7.0 11.0 - 38.89:61.11:0.00 18.0 17.0 1.0 - - 94.44:5.56:0.00:.00 - 18 

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

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

รวม 29.0 11.0 17.0 1.0 37.93:58.62:3.45 29.0 24.0 5.0 - - 82.76:17.24:0.00:0.00 - - 
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คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : รศ. : 
ศ. 

 
ลาศึกษาต่อ 

(คน) 

 ปฏิบัติงาน
จริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         

ข้าราชการ 4.0 4.0 - - 100.00:0.00:0.00 4.0 1.0 3.0 - - 25.00:75.00:0.00:0.00 - 4 

พนักงานมหาวทิยาลัย 22.0 5.0 17.0 - 22.73:77.27:0.00 22.0 18.0 4.0 - - 81.82:18.18:0.00:0.00 1 21 

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

ลูกจ้างชัว่คราว - - - - - - - - - - - - - 
รวม 26.0 9.0 17.0 - 34.62:65.38:0.00 26.0 19.0 7.0 - - 73.08:26.92:0.00:0.00 1 25 

รวมทั้งสิ้น 546.5 175.0 357.5 14.0 32.02:65.42:2.56 546.5 384.5 154.0 6.0 1 70.54:28.18:1.10:0.18 17.0 529.5 

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

ข้อมูลลาศึกษาต่อนับรวมท้ังลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 2 ก.ค. 2563 

 
ข้อมูลปีการศึกษา 2562 

1 มิ.ย.2562 – 31 พ.ค.2563 
 
 

 4.3.2 บุคลากรสายสนับสนุน  
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น  681 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-7 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา       
ประเภท 
บุคลากร 

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

ข้าราชการ 4 26 23 - 53 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 177 143 - 321 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

- - - - - 

พนักงานราชการ 6 27 1 - 34 
ลูกจ้างประจ า 34 9 - - 43 
ลูกจ้างชั่วคราว 37 193 - - 230 

รวม 82 432 167 - 681 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 2 ก.ค. 2563 
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4.4 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจบุนัได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 8  แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562   
และ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2563 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 63) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร  219,244,632.76   206,251,900.00   175,767,417.75  
งบด าเนินงาน  129,924,851.90   17,301,000.00   1,306,024.86  
งบลงทุน  178,827,382.02   116,667,900.00   1,325,000.00  
รายจ่ายอื่น     70,083,235.97   -     -    
งบเงินอุดหนุน   266,887,300.00   445,893,900.00   333,182,810.52  

รวมท้ังสิ้น 864,967,402.65   
ค่าเสื่อมราคา  163,764,973.46    

รวมค่าเสื่อมราคา  1,028,732,376.11    
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 849,904,994.09   

 
หมายเหต ุ - ยอดจดัสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมคา่เสือ่ม 

 

 
 งบประมาณเงินรายได้   เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสงักัด โดยเบิกจ่ายตาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และพ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 9  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563   
                    จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2563 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 31 ก.ค. 63 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 42,341,102.64 47,363,040.00 32,350,195.92 
งบด าเนินงาน 67,642,931.02 122,129,120.00 46,040,284.29 
งบลงทุน 12,298,650.04 4,966,810.00 3,554,668.79 
รายจ่ายอื่น  53,193,318.90 71,821,800.00 38,521,866.14 
งบเงินอุดหนุน  39,274,600.00 37,867,800.00 33,295,100.00 
งบกลาง 20,978,007.35 57,062,230.00 8,935,038.14 
เงินสมทบสถาบัน 4,608,016.34 17,958,450.00 - 

รวมท้ังสิ้น  240,336,626.29   359,169,250.00   162,697,153.28  
ค่าเสื่อมราคา  34,589,463.67    

รวมค่าเสื่อมราคา  274,926,089.96    
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)  262,627,439.92    

ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ก.ค.2563 
 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 
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4.5  อาคาร สถานที่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานที่ตามพ้ืนที่ด าเนินงาน 4 เขตพ้ืนที่ คือ 
1. ศูนย์เทเวศร์  :  สถานที่ตั้ง  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
  :  มีพ้ืนที ่ 9  ไร่  68  ตารางวา 

ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ส านักงานอธิการบดี, สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
สถาบันภาษา  
2. ศูนยโ์ชติเวช   :  สถานที่ตั้ง  168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
  :  มีพ้ืนที ่ 3  ไร่  394 ตารางวา 

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

    :  มีพ้ืนที ่ 19  ไร่  177  ตารางวา 
ป ระก อ บ ด้ ว ย  ค ณ ะบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ , ค ณ ะศิ ล ป ศ าส ต ร์ , ค ณ ะ อุ ต ส าห ก ร รม สิ่ งท อ แ ล ะ 

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

ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล
และหุ่นยนต์ และสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ 



    
ส่วนท่ี  2  การประกันคุณภาพการศึกษา                        2-1                                                         ระดับสถาบัน 
 

 

:           SAR  ปีการศึกษา 2562      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                    เกณฑ์ สกอ. 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2562 
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62–63 ก าหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพของ สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงาน
ตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

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

2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพระดับคณะนี้ 
เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการ
บริการนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

3.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้ เพ่ือ
พิจารณาการด าเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมภารกิจของ
สถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสะท้อนผลการบริหารจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่าง
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ต่อเนื่อง และรายงานผลการประเมินต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกอ.เดิม) เป็นประจ าทุกปกีารศึกษา  

 

จากกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  

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

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

 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 
 1. ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่า
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดดังนี้  " ในการ
ปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งส านักประกันคุณภาพรับผิดชอบ
ระบบการบริหารคุณภาพโดยมีคณะท างานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ท าหน้าที่อ านวยการ
ด้านการจัดท าระบบคุณภาพสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบ
คุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตามตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  คือ 

     1) ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าเป้าหมายของระดับหน่วยงานและถ่ายทอด

เป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ สถาบัน ส านัก และสู่ระดับหลักสูตร 
 4. วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 

การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมิน ขั้นตอนนี้ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน และก าหนดผู้รับผิดชอบงาน การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งนี้ส านักประกัน
คุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพ่ือให้ระดับส่วนงานใช้เป็นกรอบ
แนวทางการจัดท าแผนระดับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 5. ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 

หน่วยงานทุกระดับด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามการด าเนินงาน
และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่
ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานก าหนด และมีการติดตามผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA RMUTP) 
 6. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
 คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร และคณะน าผล
การประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร 
และระดับคณะมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA 
Online 
 7. ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้สอดคล้องเป็นไปตามที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
       1) ระดับหลักสูตร  ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนต่อหลักสูตร โดยผู้ เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่รับการประเมิน อย่างน้อย 1 คน และกรรมการทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือ มทร.พระนคร หรือมีประสบการณ์เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ 
          หลักสูตรป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป.โท หรือผศ. ขึ้นไป, หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือรศ.ขึ้น
ไป ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป 
       2) ระดับคณะวิชา มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประธานต้องเป็นคนนอกมหาวิทยาลัยและขึ้นทะเบียน
ผู้ประเมินฯ จาก สกอ. หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับคณะ/สถาบัน จากสถาบันอ่ืน หรือมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ประเมินทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบัน ของสกอ. หรือ มทร.พระนคร หรือมีประสบการณ์เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ ใน
ระดับคณะ/สถาบัน 
        3) ระดับสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50 ที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัดโดยสถาบัน ซึ่ง
ก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
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          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้องท า
หน้าที่ระดับผู้อ านวยการข้ึนไปไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 8. รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ผลการประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไปและมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

9. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2562 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2562 
ระดับสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ากับดูแล 
1. การผลิตบัณฑิต 
   (5 ตัวบ่งชี)้ 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ)์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ
พัฒนาคณาจารย ์

 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  
      (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

1.3  อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
  (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพนัธ ์

1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพนัธ ์

2. การวิจัย 
   (3 ตัวบ่งชี)้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ
พัฒนาคณาจารย ์

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
      (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ
พัฒนาคณาจารย ์

2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั      
      (ผลลัพธ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ
พัฒนาคณาจารย ์

3. การบริการวิชาการ 
   (1 ตัวบ่งชี)้ 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ
พัฒนาคณาจารย ์

4. การท านุบ ารุง    
   ศิลปะและวัฒนธรรม         
   (1 ตัวบ่งชี)้ 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
(กระบวนการ) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพนัธ ์

5. การบริหารจัดการ 
   (3 ตัวบ่งชี)้ 

5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.2 การเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล ผู้ช่วยฯฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ 
5.1.5 การจัดการความรู ้ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการฯ 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน ผู้ช่วยฯฝ่ายประกันคุณภาพ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) คณบดีทุกคณะ 

5.3  ระบบก ากับการประกนัคณุภาพหลักสูตร และคณะ
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
ผู้ช่วยฯฝ่ายประกันคุณภาพ 

รวมตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน            13 ตัวบ่งชี้  
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน จ านวน  13 ตัวบ่งชี ้

 
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-    
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 59 หลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 49 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ พอใช้ มี
คะแนนเท่ากับ 3.33 คะแนน  โดยมีหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 58 
หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาเครื่องกล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 3.37 3.45 3.39 
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาเครื่องกล 3.49 3.15 0.00 

(3.16) 
3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหการ - - 3.39 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง 2 ปี) 3.32 3.36 3.30 
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.30 3.14 3.27 

6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

- 3.35 3.42 

7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 3.71 3.88 4.06 
รวม 17.19/5 = 

3.44 
20.33/6 = 

3.39 
20.83/7 = 

2.98 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.46 3.47 3.41 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.38 3.34 3.49 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.52 3.38 3.39 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3.83 3.55 3.56 
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.02 3.07 3.34 

6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 2.90 3.14 3.49 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.68 3.82 3.96 
8. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชัน่ 3.45 3.27 3.47 
9. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 3.74 3.80 3.79 

รวม 30.98/9 = 
3.44 

30.84/9 = 
3.43 

31.90/9= 
3.54 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.65 3.48 3.70 
2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 3.04 2.87 3.18 

รวม 6.69/2 = 
3.35 

6.35/2 = 
3.18 

6.88/2 = 
3.44 

4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บัญชีบัณฑิต 3.43 3.44 3.78 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.25 3.36 3.26 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.53 3.38 3.49 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 3.32 3.59 3.53 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.13 3.37 3.44 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.29 2.45 2.91 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.47 3.31 3.11 
8. วิทยาศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวชิาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ - - 3.03 
9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.21 3.12 3.09 
10. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2.96 3.54 3.32 

รวม 28.59/9 = 
3.18 

29.56/9 = 
3.28 

32.96/10 
=3.30 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.86 3.24 3.41 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3.09 3.41 3.37 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 2.77 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.43 3.47 3.63 
รวม 8.38/3 = 

2.79 
10.12/3 = 

3.37 
13.18/4 = 

3.30 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์     
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.39 3.46 3.44 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.44 3.66 3.43 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.40 3.27 3.29 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.46 3.39 3.54 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

3.13 3.19 3.32 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

3.06 3.17 3.18 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.99 2.94 3.05 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 2.20 2.65 2.60 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 2.97 2.99 2.96 
10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติเครื่งมือและ
แม่พิมพ์ 

2.88 2.74 2.59 

11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 3.38 3.34 3.49 
12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

2.57 3.23 3.74 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.17 3.06 3.22 

14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.23 3.76 3.69 
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.34    3.62    3.57 
16.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

- 2.62 3.26 

17. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้  - - 3.00 
รวม 46.61/15 = 

3.11 
51.09/16 = 

3.19 
55.37/17 = 

3.26 
7. คณะศิลปศาสตร์    
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.36 3.43 3.52 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.48 3.46 3.68 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 3.58 3.64 3.64 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 3.36 3.39 3.81 
รวม 13.78/4 = 

3.45 
13.92/4 = 

3.48 
14.65/4 = 

3.66 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.57 3.56 3.78 
2.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3.14 3.36 3.45 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 2.91 3.13 3.38 

รวม 9.62/3 = 
3.21 

10.05/3 = 
3.35 

10.61/3 = 
3.54 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.59 3.36 3.45 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3.56 3.42 3.44 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.53 3.37 3.45 

รวม 10.68/3 = 
3.56 

10.15/3 = 
3.38 

10.34/3 = 
3.45 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร) 

172.52/53 = 
3.26 

182.41/55 = 
3.32 

196.72/59 = 
3.33 

 
 

 

สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 196.72 =  3.33 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 59  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 

บรรลุ    ไม่บรรลุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.20 คะแนน 
3.33 3.33 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.1/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  
  

 
 

จุดเด่น 
     หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
    ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรมีการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรในระดับคณะและสถาบันที่เข้มงวด เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 
 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.สุขุมาล  หวังวณชิพันธุ ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.1/univ/
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

        ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 546.50 
              - ปฏิบัติงานจริง 529.50 
              - ลาศึกษาต่อ 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 175 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 32.02 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 
= 

175  
X100  = 32.02 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาต่อ) 
546.50 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

 
= 
 

32.02 
 

X 5 = 4.00 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

25 32.02 4.00 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.2/univ/ 
 
รหัหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ  
กบ. 1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกหน่วยงาน 
กบ. 1.2-03 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 

 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนบัสนุน
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลยัแก่อาจารย์ และส่งเสริมให้อาจารย์สมัครรับทุนการศึกษาจาก 
แหล่งทุนภายนอก เช่น ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

2. สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ือมาเป็นอาจารย์ 
  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  ดร.นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.2/univ/
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3    อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

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

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 546.50 
       - ปฏิบัติงานจริง 529.50 
       - ลาศึกษาต่อ 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 385.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 154 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 29.46 

 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
161 

 
X 100 =29.46 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 546.50 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
29.46 

 
X 5 = 2.46 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 25 29.46 2.46 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.3/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
กบ. 1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกหน่วยงาน 
กบ. 1.3-03 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 

 
จุดเด่น 

1. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับ  
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. มีระบบและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ  
3. มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือคอยช่วยเหลือบุคลากรสายวิชาการ ให้ค าแนะน าในการจัดท าผลงานทาง

วิชาการ 
4. มีการเร่งรัดและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    ควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  ดร.นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
   
 

 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.3/univ/
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ตัวบ่งชีท้ี่  1.4  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  ปีการศึกษา 2562 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
         กองพัฒนานักศึกษา มีระบบกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PDCA มาก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานทุกภาระงานซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบกลไกในการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และระบบกลไกด้านการให้บริการ
นักศึกษา ดังนี้ 

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.1.4 -1-01)และจัดประชุม
คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (กพศ.1.4-1-02) เพ่ือพิจารณาเสนอของบประมาณต่อ
มหาวิทยาลัย 
           2.จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเงินรายได้  เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 3 
โครงการ และงบรายได้ที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 10 โครงการ (กพศ.1.4-1-03) 
           3.จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (กพศ.1.4-1-04), ด าเนินงานตามแผน, 
สรุปประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน     

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้าน 
การเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การเงิน ความรัก หรือปัญหาด้าน
สุขภาพจิตอ่ืนๆ โดยมีการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งมีคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
ทั้งเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling) ภายใต้การก ากับดูแลของ  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา  
ได้มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินงานให้ค าปรึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการประสานทั้งแนวทางการปฏิบัติและความร่วมมือกับ
คณะ/หน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในเรื่องทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน หอพัก 
สถานประกอบการภายนอกที่เก่ียวข้อง  

การให้บริการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริการให้นักศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานการ
ให้บริการนักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ และการจัดกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
     ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการ
ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการให้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษา 
       การบริการให้ค าปรึกษาให้แก่นักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว อารมณ์ สังคม จิตใจ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้การด าเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเอง พ่ึงตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจผู้อ่ืนและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและมี
ความสุข โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ 

 Walk in ทั้งแบบรายบุคคล-รายกลุ่ม : 
 ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบริการให้ค าปรึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 (ศูนย์เทเวศร์) 

 ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ : 
 โทร.02 665 3754 หรือ 02-665 3777 ต่อ  6964  
 (ในวันและเวลาราชการ) 

 Hotline (กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน) :  โทร.081-430 4658 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
 ทาง Inbox ของ Facebook :  https://www.facebook.com/rmutpcounselingservice/ 

 ทาง Line 
     ID Line : ipapoo  

       โดยนักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ 
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเพียงสแกน QR Code ก็สามารถ
เลื อกวัน /เวลา ในการเข้ าใช้บริการค าปรึกษาได้   นอกจากนี้ นั กศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ที่ 
คณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และ/หรือสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์   
ที่ปรึกษาในคณะต้นสังกัดของนักศึกษาเอง 

1.1 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับ
การปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 

1.2 บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับ
การปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือน การท างานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้านต่างๆ 

1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่   
กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
ปรึกษาปัญหาทางฮอทไลน์สายตรง081 430 4658 และ 02 665 3777 ต่อ 6964  

1.4 การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการ
สามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail: std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการการให้
ค าปรึกษาโดยบุ คลากรด้ านจิตวิทยา  ทั้ งรายบุคคล ( Individual Counseling) และเป็ นกลุ่ ม  (Group 
Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่  
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กองพัฒนานักศึกษา ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
1.5  การให้การปรึกษาผ่านช่องทางไลน์ โดยนักศึกษาสามารถ add line id // ID Line : ipapoo 

เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทางไลน์ได้โดยตรง 
 นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาโดยบูรณาการและประสานความร่วมมือด้วยการ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเครื่องมือและมีข้อมูลแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์
ที่น ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา  

2. การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
              มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ข้อมูลแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาให้อยู่ในสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้มีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และบริการ ดังนี้  
 2.1 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ
ของนักศึกษาที่เข้าเรียน เพ่ือให้ค าแนะน าในการดูแลตนเองแก่นักศึกษาใหม่ และเพ่ือน าผลการประเมินภาวะ
สุขภาพของนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการให้บริการและพัฒนางาน (กพศ.1.4-1-05)  
 2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2562 (กพศ. 1.4-1-06) การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
จั ดกิ จกรรม  “We Are RMUTP” และการบรรยาย เรื่ อ งสถาบั นพ ระมหากษั ต ริ ย์ กั บป ระ เทศ ไท ย  
ซึ่งกิจกรรม We Are RMUTP เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา โดยถ่ายทอดเรื่องราวความส าคัญ 
และความเป็นมาของแต่ละคณะ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ  
ที่นักศึกษาควรทราบในเบื้องต้น ส าหรับการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ จะท าให้นักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจในการส านึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ  และมีการจัดท าคู่มือนักศึกษาให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของคณะต่างๆ ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศของคณะ เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักอาจารย์ที่
ปรึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารของคณะ และรู้จักหน่วยงานต่างๆของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 2.3 การขอรับบริการที่กลุ่มงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  ที่
ให้บริการ ดังนี้ 
  2.3.1งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
 2.3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอ 
ผ่อนผัน การขอผ่อนผันการฝึกภาคสนาม ฯลฯ จ านวน 431 คน 

2.3.1.2 การให้บริการด้านประกันภัยอุบัติเหตุ จ านวน 11,574  คน   
2.3.1.3 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการให้ค าแนะน าเรื่อง

สุขภาพอนามัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 4 คน (ศูนย์ละ 1 คน ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ 
ศูนย์โชติเวช ศูนย์พาณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  จ านวน 
2,612 คน (ศูนย์เทเวศร์) 

2.3.1.4 การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา จ านวน 2,361  คน 
2.3.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี้ 

2.3.2.1 การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ แหล่งงาน 
2.3.2.2 การศึกษาต่อ 
2.3.2.3 การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิต 
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3.3.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา จัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเผยแพร่การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน และจดหมายข่าวของกองพัฒนานักศึกษา  และให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษา เช่น สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม การเบิกจ่าย-คืนเงิน 

     2.3.4 งานส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวินัยนักศึกษาเพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข โดยการเผยแพร่ความรู้ ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ  
รวมทั้งอบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

     2.3.5 งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมง
กิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชต์กองพัฒนา
นักศึกษา และไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เพ่ือท าความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ทุกปี
การศึกษา ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http://activity.rmutp.ac.th เป็นระบบลงทะเบียน และตรวจสอบ
ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและรายละเอียดในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระบบจะมี คู่มือฉบับย่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการวิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถาน
ประกอบการต้องการ และมีการฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 46 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ. 1.4-1-07)  โดยมีการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงาน โดยสถานประกอบการ จ านวน 46 บริษัท 
- การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ อาทิ เช่น การพิมพ์ผ้าจากวัสดุธรรมชาติ การท าสลัดสายรุ้ง การจุ่มสี 
  เคสโทรศัพท์มือถือ และการท าเครื่องดื่มม็อคเทล 
- การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ โดย สนง.จัดหางานกรุงเทพฯเขตพ้ืนที่ 8 
- การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดย่อม (สสว.) 
- การข้ึนทะเบียนผู้สมัครงาน โดย สนง.จัดหางานกรุงเทพฯเขตพ้ืนที่ 8 
 - สิทธิประกันสังคม โดย ส านักงานประกันสังคมกรุงมหานครเขตพ้ืนที่ 1 

file:///C:/Users/Lenovo/ปี%2061/ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม%20http:/activity.rmutp.ac.th
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=5
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=5
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โดยมหาวิทยาลัยฯ มีระบบติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งภายหลังจากที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี จะมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ผู้จ้างงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
ในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ของ มทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th และ
รายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลที่ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
        นอกเวลาแก่นักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ 
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ส่วนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา จะแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไชด์มหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th  Facebook นักศึกษาสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ที่ http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงได้หลายช่องทาง  เช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะน าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และบริการที่นักศึกษาควรทราบ ขึ้นหน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://job.rmutp.ac.th/
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1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ดังนี้ 
             1.1 ห้องพยาบาล ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 1 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารมงคลอาภา ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ท่ีอาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
             1.2 ห้องสมุด ให้บริการยืมหนังสือ สื่อสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน า เปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่เอนกประสงค ์ชั้น 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 1 วันเสาร์ 09.00- 15.00 น.   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ท่ีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น. 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-15.00 น. 
              1.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้บริการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ดังนี้  ห้องคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนรู้ Internet การเรียนการสอนออนไลน์ E-mail  Webho SSL-VPN และบริการอ่ืนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารเทศให้ค าแนะน า เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมมงคล ชั้น 2   
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ท่ีอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 3 
              1.4 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการด้านการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน ตาราง
เรียน ตารางสอบ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ อาคาร 1 ชั้น 4 
              1.5 กองคลัง ให้บริการรับและจ่ายเงิน ช าระเงินค่าลงทะเบียน ขอใบเสร็จรับเงิน ช าระเงินค่าขอเอกสาร
ต่างๆ รับทุนการศึกษาต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 
น. ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์  
               1.6 สถาบันภาษา ให้บริการโปรแกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leanning) ส าหรับการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 2 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถงึวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์เทเวศร์ 
          2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/กิจกรรม 
(กพศ. 1.4-2-01) ดังนี้  

1) โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ 
3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
4) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5) กิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่” 
6) โครงการอบรมการท างการส ารวจความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google form 
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ขั้นตอนการบริการข้อมูลแหล่งงานให้แก่นักศึกษา 

7) โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง ความรู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ 

8) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
9) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิผู้บริโภคท่ีพึงทราบและแนวทางการปฏิบัติ 

        3. มหาวิทยาลัยมีระบบทรานสคริปกิจกรรม เป็นระบบที่ให้บริการแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือ
ตรวจสอบว่านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่  ซึ่งกิจกรรมจัดโดย
ส่วนกลาง เช่น กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม และจัดโดยคณะ (กพศ. 1.4-2-02) 

4. มหาวิทยาลัย มีการบริการข้อมูลแหล่งข่าวเต็มเวลา (Full Time) ให้แก่นักศึกษา จ านวน 41 ข่าว และ
นอกเวลา (Part Time) จ านวน 5 ข่าว โดยการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย
การท าบันทึกแจ้งไปยังคณะให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์กองพัฒนา
นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/ www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา ผ่าน Line Rmutp 
Jobผ 

1. แหล่งงานเต็มเวลา (กพศ. 1.4-2-03) จ านวน 41 หน่วยงาน อาทิ เช่น บริษัท ทีดีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ผลิตภัณฑ์ตามเพชร จ ากัด (มหาชน), บริษัท สก๊อต อินด์สเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท มา
โค เทคโนโลยี จ ากัด, บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จ ากัด, บริษัท เนอวานาไดจิ จ ากัด (มหาชน),  บริษัท ริซี่ เพลส 
2020 จ ากัด (มหาชน),  บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จ ากัด  เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา (กพศ. 1.4-2-04) จ านวน 5 หน่วยงาน อาทิ เช่น บริษัท แหลมทองสหการ 
จ ากัด, บริษัท เทสโก้ โลตัส, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท แมคไทย จ ากัด (แมคโดนัลด์) 
และบริษัท เอ็มเค จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งงานเต็มเวลา(FULL Time)/แหล่งงานนกเวลา (Part Time) 

งานหาคนคนหางาน 
http://std.offpre.rmutp.ac.th 

 

www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพมทร.พระนคร 

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ 9 คณะ และกอง
สื่อสารองค์กร มทร.พระนคร ผ่าน Line Rmutp Job 

ขอรบัขอ้มลูโดยตรงจำก 
งำนแนะแนวกำรศกึษำและอำชีพ กพศ. 

กรอกสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี กองพัฒนานักศึกษา ชัน้ 2 ตกึส านักงานอธิการบดี 
โทร . 02 665 3777 ต่อ 6964 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบาย
ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างให้
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไว้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการที่เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการวิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถาน
ประกอบการต้องการ และมีการฝึกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 46 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-01) 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 เป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในด้าน
ความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-02) 

3. โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นการให้ความรู้ในเรื่อง
การปฏิบัติตนก่อนจะท าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-03) 

4. โครงการสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “Wanna be Creator ยูทูปเบอร์…เบื้องหลังงานโฆษณา” เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานเปิดเบื้องลึก เผยทุกเบื้องหลัง การเป็นครีเอเตอร์ สู่ยูทูปเบอร์มืออาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมิเดีย 4201 (กพศ.1.4-3-04) 

5. โครงการสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “ประชาชิค” เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2563 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กพศ.1.4-3-05) 

ในส่วนของคณะได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักศึกษา
มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการออกไปประกอบสัมมาชีพอย่างถูกต้องตามท านองครองธรรม เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณค่าในสังคมหรือแม้แต่การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ก็ตาม โดยมีวิทยาการมาร่วมสนทนาอภิปรายและ
บรรยายพิเศษเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563                   
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-06) 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษาได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา
ตนเองต่อการท างาน และจัดอบรมให้ความแก่นักศึกษา โดยได้รับเกรียติจากอาจารย์นิชนันท์  คงศรี อาจารย์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายในหัวข้อ “หลักในการเตรียมตัวออก
ปฏิบัติงานในสังคมและการแต่งกายเพ่ือไปสมัครงานและบุคลิกภาพ”, คุณกฤตภาส  ณ ภัทลุง บรรยายในหัวข้อ 

 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-20                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

 “การเขียน RESUME พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน และส านักงานประกันสังคม (สปส.) 
บรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของประกันสังคมต่อตัวเรา สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมต่างๆ” เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กพศ.1.4-3-
07) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการบรรยายให้ความรู้
จากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ 
(กพศ.1.4-3-08) 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
         จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562  ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์ 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2  และได้ท าหนังสือบันทึกขอความร่วมมือถึงคณะทั้ง 9 คณะเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจ าปีการศึกษา 
2562  (กพศ.1.4-4-01)  โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. การจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน   
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
           3. การให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 

ข้อควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
- ระบบการสืบค้นที่เกี่ยวกับงานวิจัยไม่มีความเสถียรต่อการใช้งาน 3 
- ควรมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์พระนครเหนือ 6 
- ควรเปิดโรงยิม ชั้น 4 ตลอด 24 ชม. 3 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาควรมีความรวดเร็ว 9 
- อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความใส่ใจในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 3 
- คณะวิศวกรรมควรให้นักศึกษาน ารถจักรยานยนต์เข้าไปจอดช่วงหลังเที่ยงได้ 3 
- ระบบทรานสคริปต์ไม่มีความเสถียร 2 
- ควรมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  2 
- ควรมีเสียงประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้อง  
  เพราะบางจุดไมส่ามารถรับข่าวสารได้ 

2 

- อยากให้มีการสอน TOEIC เพราะสามารถน าไปใช้ได้จริงตอนสมัครงาน 2 
- ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าชั้น 5 ตึกใหม่ 2 
- ควรเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น โปรเจกเตอร์ 2 
- การจัดตารางสอน ไมค่วรเอาวิชาหนักๆ มาเจอกัน เช่น สถิติเช้า บ่ายบัญชี 1 
- ควรปรับปรุงเรื่องงบประมาณกิจกรรมต่างๆ 1 
- ควรจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ไม่ควรจัดที่ศูนย์เดียว 1 
- อยากให้ผู้บริหารใส่ใจนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษามากขึ้นและให้ทั่วถึง 1 
- ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ไม่พอ  1 
- โต๊ะ ที่นั่งในโรงอาหารไมเ่พียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 1 
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ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการให้บริการแล้วพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และนักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาควรมีความรวดเร็ว  

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรมใน 
ปีการศึกษา 2562 และพบว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
และนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาควรมีความรวดเร็ว 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา 2562 และพบว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
และนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาควรมีความรวดเร็ว 

โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทาง http://std.offpre.rmutp.ac.th/ www.facebook.com  
ผ่าน Line Rmutp Job  และช่องทางสื่อสารline ระหว่างนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าสื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 
เช่น แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ infographic การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนออนไลน์จองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม (กพศ.1.4 -5-01) ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
และท าให้ผู้จัดสามารถทราบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า กองพัฒนานักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เป็นรูปธรรม และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางโดยผ่าน
ช่องทาง http://std.offpre.rmutp.ac.th/   https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/notifications/ ผ่าน 
Line (กพศ.1.4-5-02) ผ่านโทรศัพท์ มือถือได้ตลอด 24 ชม. ร่วมทั้งการถามตอบผ่านช่องทางต่างๆที่รวดเร็ว และ
การเข้าถึงข้อมูล Facebook Fan page : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
มีการเข้าถึงข้อมูลจ านวนคนที่เข้ามา  11,948 คน/ครั้ง จ านวนการมีส่วนร่วม/การแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ 
2,225 คน 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการออกรหัสชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา โดยคณะสามารถออกรหัสชั่วโมง
กิจกรรมนักศึกษา ในรูปแบบ AT CODE ให้กับนักศึกษาได้  และมีการปรับปรุงระบบให้มีความคล่องตัวมาก 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx (กพศ.1.4-6-01)   เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลในการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า  และมี
การให้ความรู้ที่ศิษย์ เก่าสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ผ่านเว็บไซด์ 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ โดยศูนย์การจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องคลังความรู้ ซึ่งมีฐานข้อมูล
ความรู้ในวิชาชีพทั้ง 9 คณะ รวมทั้งข้อมูลความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป ผ่านเว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/ 

ปีการศึกษา 2562 คณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาแต่ละคณะอีกทางหนึ่ง  
1. โครงการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการเรียนรู้ศตวรรณที่ 21 (หลักสูตร

เทคโนโลยีดิจิตอล)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์มีความรู้
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เข้า
รับการอบรม และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมี

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/notifications/
http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx%20(กพศ.1.4-6-01)%20%20%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx%20(กพศ.1.4-6-01)%20%20%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
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คุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งมีศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมหัวข้อละ 15 คน เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี อาคารอนุสรรณ์ 40 ปี (กพศ.1.4-6-02) 

2. โครงการบูรณาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรม  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย เพ่ือรู้จักอันตราย รู้หลักกการ
และวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และช่วยลดความเสี่ยงในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กพศ.1.4-6-03) 

มหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไชด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th  
เว็บไชด์ของสมาคมศิษย์ เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th และ www.facebook.com/งาน 
แนะแนวการศึกษา ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ข้อมูลการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
และมีการให้ข้อมูลความรู้ผ่านศูนย์การจัดการความรู้ (KM) http://blog.rmutp.ac.th นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษย์
เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช สมาคมนักเรียนเก่า 
ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นต้น  โดยแต่ละสมาคมมีช่องทางการ
สื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน และเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึง
ประสานงานไปยังเลขานุการของแต่ละสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่ามีการท างานและการ
ประชุมหารือร่วมกัน มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามากยิ่งขึ้น 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6  6 5 
 

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.4/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-02 รายงานประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-03 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กพศ.1.4-1-04 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
กพศ.1.4-1-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
กพศ.1.4-1-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2562 
กพศ.1.4-1-07 สรุปการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร 
กพศ.1.4-2-01 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งาน%0bแนะแนวการศึกษา
http://www.facebook.com/งาน%0bแนะแนวการศึกษา
http://blog.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.4/univ/
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จุดเด่น 
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาในการจัดบริการและกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. บุคลากรที่ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร 

ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวมลัลิกา วีระสัย   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-2-02  คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กพศ.1.4-2-03 สรุปแหล่งงานเต็มเวลา 
กพศ.1.4-2-04 สรุปแหล่งงานนอกเวลา 
กพศ.1.4-3-01 สรุปการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร 
กพศ.1.4-3-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม 
กพศ.1.4-3-03 โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กพศ.1.4-3-04 โครงการสัมมนาวิชาชีพ หวัข้อ “Wanna be Creator ยูทูปเบอร์…เบื้องหลังงานโฆษณา” 
กพศ.1.4-3-05 โครงการสัมมนาวิชาชีพ หัวข้อ “ประชาชิค” 
กพศ.1.4-3-06 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562  
กพศ.1.4-3-07 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
กพศ.1.4-3-08 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
กพศ.1.4-4-01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ปีการศึกษา 2562 
กพศ.1.4-5-01 ตัวอย่างช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ์ออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
กพศ.1.4-5-02 ตัวอย่างช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร 
กพศ.1.4-6-01 ตัวอย่างฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
กพศ.1.4-6-02 โครงการเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการเรียนรู้ศตวรรณที่ 21 
กพศ.1.4-6-03 โครงการบูรณาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ    ในปีการศึกษา 2562 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

          กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้   

          1.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.1.5-1-1.1-01) โดยมีผู้น า
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานจัด
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์นักศึกษา   ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
          

          1.2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2562 โดยมีผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกิบัติงานด้านกิจการ
นักศึกษาและผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ และตามอัตลักษณ์นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (กพศ.1.5-1-1.1-02) 

          1.3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562-2563 (กพศ.1.5-1-1.1-03)  
           

                     1.4. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และด าเนินงานตามแผนฯ  (กพศ.1.5-1-
1.1-04) 
           1.5 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 
พฤษจิกายน 2562 (กพศ.1.5-1-1.1-05) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้ง ต่อไป 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  

                กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 
          กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 
2.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  
 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสิรมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดย 
สถาบัน จ านวน 7 โครงการ ได้แก่       
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          2.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (กพศ.1.5-2-2.1-01) ด าเนินการจัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
การปฏิบัติตน การศึกษาเล่าเรียน การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ฯลฯ  
          2.1.2 โครงการอบรมการท าการส ารวจความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google form ด าเนินการ
เมื่อ 29 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน และการท างานอ่ืน ๆ 
(กพศ.1.5-2-2.1-02)          
          2.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการท างานกับ
สถานประกอบการ (กพศ.1.5-2-2.1-03) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 
คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ เช่น การ
สมัครงาน การจัดท าเรซูเม่ บุคลิกภาพและมีสถานประกอบการมาเปิดบูธเพ่ือรับสมัครนักศึกษาเข้าท างาน ฯลฯ  

2.1.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภคท่ีพึงทราบและแนวทางการ 
ปฏิบัติแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการเมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ศูนย์โชติเวช เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิของ
ผู้บริโภคเพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต (กพศ.1.5-2-2.1-04)  
          2.1.5 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องพิษภัยและโทษของการสูบบุหรี่
และการดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิต ให้รู้จักระมัดระวังตนเองและคนใกล้ชิด (กพศ.1.5-2-2.1-05) 
          2.1.6 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา จัดระหว่างวันที่ 
11-16 มีนาคม 2563 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และการน าการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการงงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ตลอดจนการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (กพศ.1.5-2-2.1-06) 
          2.1.7 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการระหว่างวันที่   9 – 15 
มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และภูเจ้าอัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม มีการ
จัดหลักสูตรเพ่ืออบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา เช่น การฝึกปฏิบัต้านจิตใจ การท าสมาธิ ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ และการด าเนินงานจัดโครงการ ฝึกบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม ศึกษาดูงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมน าความรู้ที่
ได้รับไปจัดกิจกรรม/โครงการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ต่อไป  (กพศ.1.5-2-2.1-07) 
 

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3 กิจกรรม ภายใต้ชื่อ

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.2-01) มีรายละเอียด ดังนี้                         
          2.2.1 กิจกรรมระยะที่ 1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยด าเนินการ รอบ
คัดเลือก งการระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) รอบมหกรรม ด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต   
          2.2.2 กิจกรรมระยะที่ 2 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 21- 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
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          2.2.3 กิจกรรมระยะท่ี 3 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดระหว่างวันที่ 
1-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี  
 

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน 4  

กิจกรรม/โครงการ ดังนี้    
     กิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
          2.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.3-01) 
     กิจกรรมนอกแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
          2.3.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว ด าเนินการเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 โดยมีท่านอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมใจกันท าน้ า EM และ EM Ball  
จิตอาสารักษาคูคลอง น าไปบ าบัดน้ าเสียบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม (กพศ.1.5-2-2.3-02) 
          2.3.3  กิจกรรมจิตอาสา “ให้เลือด ให้ชีวิต” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และ
ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม เพ่ือ
เป็นการน าโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ (กพศ.1.5.2-2.3-03) 
          2.3.4 กิจกรรม ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรม
ประชากร โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ
ส านักงานเขตดุสิตท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และตีเส้นขอบทางโดยรอบคลองเปรมประชากร เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  (กพศ.1.5-2-2.3-04) 
 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
      กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
          2.4.1 กิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมไว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญ เพ่ือนักศึกษาได้ระลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา อบรมสั่งสอนนักศึกษา (กพศ.1.5 -2-
2.4-01) 
          2.4.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.4-02) 
 

          กิจกรรมนอกแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
          2.4.3 กิจกรรม วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า น าโดยท่านอธิการบดี ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร ผู้น านักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสก
นิกรชาวไทยและประเทศชาติ (กพศ.1.5-2-2.4-03)  
 
          2.4.4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา (กพศ.1.5-2-2.4-04) 
          - พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
          - สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 
          - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรักษณ์ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562  
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โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสุดดี เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
          2.4.5 กิจกรรมราชมงคลพระนคร น้อมร าลึก 5 ธันวา วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 ด าเนินการ  เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมบ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมดีฮอลล์ (ศูนย์เทเวศร์) โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสุดดี 
เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 (กพศ.1.5-2-2.4-05) 
 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
          กิจกรรมนอกแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
           2.5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 ด าเนินการระหว่างวันที่ 
1 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2562 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทย
ให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการสืบสานความเป็นไทย ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตลอดจนนาฏศิลป์ไทย (กพศ.1.5-2-2.5-01) 
           2.5.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.5-02) 
 

โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 
เดือน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาไปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในรอบ  12 เดือน ต่อไป             
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

                   กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา จ านวน 2 กิจกรรม/โครงการได้แก่ 
 

          3.1 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การศึกษา และการท างานได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (กพศ.1.5-3-01) ด าเนินการจัด
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ           
          3.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่ผู้น านักศึกษา ทั้ง 9 คณะ และนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 300 คน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา การปฎิบัติงานด้านผู้น านักศึกษา งานสโมสร
นักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ด าเนินการจัดระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2563 ณ สวนธรรมศรี
ปทุม จ.ปทุมธานี (กพศ.1.5-3-02)    
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะแจ้ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
(กพศ.1.5-4-01) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ครั้งต่อไป  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน) 

(1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) 
 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

1 โครงการปฐมนเทศนักศีกษา -นั ก ศึ ก ษ าได้ รั บท ราบ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
-นักศึกษาได้ รับความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-แบบสอบถามก่อน-หลัง 
การเข้าร่วมโครงการ 
-นักศึ กษาได้ รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และได้รับ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 87.60 

-แบบประเมินควรใช้ 
QR Code 
-รูปแบบโครงการควร
มีความทันสมัย 

-ปรับปรุง
แบบสอบถามเป็นแบบ
ออนไลน์ QR Code 
-ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศซ 

2 กิจกรรม”ฉลองขวัญน้อมวันทา
บูชาครู  และบายศรีสู่ ข วัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2562” 

-เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก
ครู-อาจารย์  
 
 

-กาสั งเกต นั กศึกษามี
ค วาม ตั้ ง ใจ ใน การท า
กิจกรรม 
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 87.00 

- - 

3 โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนักศึกษา 
-ส่งเสริมการออกก าลั ง
กายและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

-แบบสอบถาม 
นักศึกษาใช้เวลาในการ
ดู แ ลตน เอ งและอ อ ก
ก าลังกาย รู้จักใช้ เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 93.20 

-ขนิดกีฬาที่ท าการ
แข่งขนัมนี้อย 

-จัดกจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพในรูปแบบอื่น 
เช่น ท าคลิปออกก าลัง
กาย,วิ่งเก็บระยะทาง 
เป็นต้น 

4 โครงการเตรียมความพร้อมของ
บัณฑิต มทร.พระนคร เพื่อการ
ท างานกับสถานประกอบการ 

-ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
สมัครงาน 

-แบบสอบถามก่อน-หลัง 
การเข้าร่วมโครงการ 
-ผู้ส าเร็จการศึกษาน า
ความรู้ไปใช้ในการสมัคร
ง า น  * บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์  ร้อยละ 
87.80 

-สถานประกอบการมี
น้อย ไม่หลากหลาย 
-Wifi ไม่เสถียร สมัคร
งานผ่านระบบไม่ได ้

-จัดหาสถาน
ประกอบการที่ตรงกับ
สาขาของผูส้ าเรจ็
การศกึษา 
-ประสานงานกับส านกั
วิทยบริการฯ ผู้ด าแล
ระบบ เพื่อเตรียม
ความพรอ้มเรื่อง Wifi  

5 โคร งก ารพั ฒ น านั ก ศึ กษ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

-นักศึกษาได้รับความรู้ทั้ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง
เพื่อน าความรู้ที่ ได้รับไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
และการพัฒนาตนเอง 

-แบบสอบถามก่อน-หลัง
การ เข้ าร่ วม โครงก าร 
นักศึกษาได้ รับความรู้
และสามารถน าไปปรับใช้
ในการจัดกิจกรรม และ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-นั ก ศึ ก ษ า ผ่ า น ต า ม
หลักสูตรที่ก าหนด 
*บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 90.40 

-หลักสูตรและ
ระยะเวลาน้อยลง 
เนื่องจากไดร้ับ
งบประมาณจ ากัด ท า
ให้หลักสูตรและ
เนื้อหาการอบรมถูก
ตัดทอนลงเพือ่ความ
เหมาะสม 

- ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและ
หลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมกับช่วงเวลา
และสถานการณ ์

 

          จากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลการด าเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้      
1. การจัดท าแบบประเมินผลโครงการ เป็นการสแกน QR Code หรือ Google from ลดการใช้กระดาษ 

ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล  

2.  การตรวจสอบความเสถียรของสัญญาณ Wifi โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบการใช้สัญญาณ Wifi ก่อนใช้ทุกครั้ง  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน) 
(1 มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563) 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

6 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
สิทธิผู้บรโิภคที่พึงทราบและ
แนวทางการปฏิบัต ิ

-ให้ความรู้แกน่ักศกึษา
ด้านสิทธิของผู้บริโภคและ
แนวทางปฏิบัติเมือ่ได้รับ
ความไม่เป็นธรรม 

-แบบสอบถามออนไลน์ 
ก่อน-หลัง ผู้เข้ารว่มการ
อบรมได้รับความรูเ้รือ่ง
สิทธิของผู้บริโภคและ
ทราบแนวทางปฏิบัติ  
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 88.60 

- - 

7 โครงการอบรมการท าการ
ส ารวจความตอ้งการอย่างมี
ประสิทธภิาพด้วย Google 
Form 

-ให้ความรู้แกน่ักศกึษา 
เรื่อง การใช้ Google 
Form  

-แบบสอบถามออนไลน์ 
ก่อน-หลัง การฝกึอบรม 
นักศกึษาสามารถท า
แบบฝึกหัดได้ตามที่
ก าหนด  
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 87.50 

- - 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่
พัฒนาศักยภาพนักศกึษา เรื่อง 
การรู้เท่าทนัพิษภัยของบุหรี่
และแอลกอฮอล ์

-ให้ความรู้แกน่ักศกึษา 
เรื่อง พิษภัยของบุหรีแ่ละ
แอลกอฮอล ์

-แบบสอบถามก่อน-หลัง 
การเข้ารว่มโครงการ 
-นักศกึษาได้รับความรู้
เพิ่มขึน้ 
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 91.00 

- - 

9 โครงการอบรมให้ความรู้เพือ่
พัฒนาความเป็นผูน้ าในการ
ด าเนนิงานด้านกจิการนกัศกึษา 

-เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
นักศกึษา ในการน าความรู้
ที่ได้รับไปด าเนนิงานด้าน
ต่าง ๆ ของผูน้ านกัศึกษา 

แบบสอบถามออนไลน์ 
ก่อน-หลัง นักศกึษาได้รับ
ความรูแ้ละน าไปปรับใช้
ในการด าเนินงานผู้น า
นักศกึษา 
*บรรลุวัตถุประสงค์  
ร้อยละ 94.00 

- - 

 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

   

            กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 (กพศ.1.5-5-01) และมีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 

1. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 
กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการได้ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 9 กิจกรรม/โครงการ 

1.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 7 กิจกรรม/โครงการ 
                         1.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา            
                         1.1.2 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                                 เพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ  
                         1.1.3 โครงการอบรมการท าการส ารวจความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
                                 Google form  
                         1.1.4 กจิกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภคท่ีพึงทราบและ 
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                                 แนวทางการปฏิบัติ           
                         1.1.5 โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่ 
                                 และแอลกอฮอล์           
                         1.1.6 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรม 
                                 นกัศึกษา  
                         1.1.7 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                    1.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 โครงการ 
                         1.2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                    1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ 
                         1.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                    1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 1 โครงการ 
                         1.4.1 กจิกกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทนบูชาครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
 

                 ***โครงการที่ขอปรับแผนการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า) 
                    1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ 
                         1.5.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  
                                 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
                         1.5.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพ 
                                 นกัศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 
                                 (เจ้าภาพงดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า) 
 

1. กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 9 
โครงการ ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

2. เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
มีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 2 กิจกรรม/โครงการ 

           - กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การศึกษา และการท างานได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ด าเนินการจัดระหว่างวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ           
           - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่ผู้น านักศึกษา ทั้ง 9 คณะ และนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 300 คน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา การปฎิบัติงานด้านผู้น านักศึกษา งานสโมสร
นักศึกษา องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ด าเนินการจัดระหว่างวันที่ 11 -16 มีนาคม 2563 ณ สวนธรรมศรี
ปทุม จ.ปทุมธานี  

3. เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 และขอปรับแผนการด าเนินงาน จ านวน 3 โครงการ  
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 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

          จากผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้น าข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการ และปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้   (กพศ.1.5-6-01) 

- ได้ด าเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามข้อเสนอแนะ โดยจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
เนื้อหา รายละเอียดและรูปแบบมีความทันสมัย มีการน าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจเหมาะกับนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ยุค 4.0 และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แบบสอบถามใช้แบบออนไลน์ CR Code หรือ Google form เพ่ือความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลและประเมินผล  

 

          ***เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้ต้องมีการปรับ
แผนการด าเนินการจัดโครงการและเพ่ือเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว  กองพัฒนา
นักศึกษา ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ ปรับแผนการด าเนินการโครงการในรูปแบบออนไลน์ หรือผลิตสื่อ
สารสนเทศเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาแทนการจัดกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ (กพศ.1.5-6-02) 

 
รายละเอียดการปรับโครงการเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองพัฒนานักศึกษา 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม/โครงการ กิจกรรม/โครงการ (ขอปรับแผน) วัน/เดือน/ป ี

(ขอปรับแผน) 
1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 9 ราชมงคล 
 

โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา
(ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 850 คน) 

ก.ค. 2563 
 

2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 25 คน) 

มี.ค.63 

3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” 
(การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ในต่างประเทศ) 

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมและ 
พัฒนาวินัยนักศึกษา 
(ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 2,550 คน) 

ก.ค. 2563 

4 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนา
ทักษะชีวิตนักศึกษา 
 

โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างอัต
ลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 
(ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 2,550 คน) 

ก.ค. 2563 
 

5 โครงการ “I Love RMRTP”  
Goes Digital 

โครงการการผลิตและเผยแพร่สื่อใน
การปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ปรับกลุ่มเป้าหมายเป็น 2,550 คน) 

ก.ค.2563 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 

 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.5/univ/ 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.51-1.1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(กพศ.1.5-1-1.1-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 
(กพศ.1.5-1-1.1-03) การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กพศ.1.5-1-1.1-04) 
(กพศ.1.5-5-01) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

(กพศ.1.5-1-1.1-05) 
(กพศ.1.5-4-01) 
(กพศ.1.5-6-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 

(กพศ.1.5-2-2.1-01) 
(กพศ.1.5-3-01) 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  

(กพศ.1.5-2-2.1-02) โครงการอบรมการท าการส ารวจความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google form 
(กพศ.1.5-2-2.1-03) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ 
(กพศ.1.5-2-2.1-04) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติ 
(กพศ.1.5-2-2.1-05) โครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และ

แอลกอฮอล์  
(กพศ.1.5-2-2.1-06) 
(กพศ.1.5-3-02) 

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น าในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 

(กพศ.1.5-2-2.1-07) โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(กพศ.1.5-2-2.2-01) 
(กพศ.1.5-2-2.3-01) 
(กพศ.1.5-2-2.4-02) 
(กพศ.1.5-2-2.5-02) 

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(กพศ.1.5-2-2.3-02) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(กพศ.1.5-2-2.3-03) กิจกรรมจิตอาสา “ให้เลือด ให้ชีวิต”  
(กพศ.1.5-2-2.3-04) กิจกรรมราชมงคลพระนคร จิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรม

ประชากร 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/1.5/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-2-2.4-01) กิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2562” 
(กพศ.1.5-2-2.4-03)  กิจกรรม “วางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5” 
(กพศ.1.5-2-2.4-04) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 

- พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
- สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง 
- สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรักษณ์ พระบรมราชินี 

(กพศ.1.5-2-2.4-05) กิจกรรมราชมงคลพระนคร น้อมร าลึก 5 ธันวา วันคล้ายวันพระราชสมภพและกิจกรรม
บ าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ   
บรมนาถบพิตร  

(กพศ.1.5-2-2.5-01) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร” ครั้งที่ 5  
(กพศ.2.7-6-02) หนังสือขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร 

ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวมลัลิกา วีระสัย   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
         

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ     ปีการศึกษา 2562 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ          
        งานสร้างสรรค์ 

ในปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศอย่างชัดเจนปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.1-1-01) 

2. มีข้อมูลครอบคลุมขาวสารต่างๆผ่านเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th เช่น 
(สวพ.2.1-1-02)  

- ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
- ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปจจุบันและผลงานที่ผานมา  
- ขอมูลดานแหลงตีพิมพ์ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์เผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและ
งานสรางสรรค ์
รวมถึง ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย 

3. มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นค้นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย :  คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (https://repository.rmutp.ac.th/) (สวพ.2.1-1-03) รวมถึงจัดให้มีฐานข้อมูลสากลเพ่ือการสืบค้น
งานวิจัย เช่น scopus 

4. มีระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th) (สวพ. 2.1-1-04) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
                    ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้น
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  

1. มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนไปตามจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยกตาม
คณะต่าง ๆ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 
ห้องปฏิบัติการ Control System ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ 

file:///D:/วิจัย/SAR/SAR%20สวพ/SAR/ปีการศึกษา%202562/คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
file:///D:/วิจัย/SAR/SAR%20สวพ/SAR/ปีการศึกษา%202562/คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
https://repository.rmutp.ac.th/
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ห้องปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ตามตัวอย่างภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ ดังนี้ (สวพ.2.1-
2-01)    

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทั้ง
เครือข่ายเดิม เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านทรัพย์สินทางปัญญา), เครือข่ายวิจัยประชาชื่น, จังหวัดราชบุรี, อบต.
บางครก และ อบต. หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และเครือข่ายให ม่เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม ,ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น (สวพ.2.1-2-02)  

3. มีห้องสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส แยก
ตามศูนย์ซึ่งบริหารและก ากับดูแลโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ้ืนที่ 2,523.35 ตร.ม. ตามข้อมูล
รายงานทางกายภาพ (สวพ.2.1-2-03)    

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ านวยความสะดวกด้านการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ข้อมูล
สารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลสารสนเทศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่  ผ่านเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutp.ac.th) (สวพ.1.1-2-04) หรือสารสนเทศฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงการวิจัย 
เช่น Scopus เป็นต้น (http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/) (สวพ.2.1-2-05)  

5. มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล และสนับสนุนการ
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0652.11/287 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 โดยด าเนินงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.2.1-2-06)  

6. มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามบันทึกข้อความที่ อว 
0652.11/9 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก(สวพ.2.1-2-07)  โดยด าเนินงานจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2563 ระหว่าง
วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

7. มีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดย
จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-2-08) 
 3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

     1. ก าหนดจุดเน้นลักษณะของข้อเสนอการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สวพ.2.1-3-01) และ 
ก าหนดยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย (สวพ.2.1-3-02) ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการท างานวิจัย
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

     2. มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 
159/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (สวพ.2.1-3-03) ส าหรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
ทั้งนี้ ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจะมีการพิจารณาล่วงหน้า        

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
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     3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จ านวน 31,397,950 บาท   
(ไม่นับรวมงบประมาณจากภายนอก) ตามตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สวพ.2.1-3-04) 
 

ล าดับ หน่วยงาน แหล่งทุน รวม 
(บาท) รายจ่าย (บาท) รายได้ (บาท) 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1,100,000 - 1,100,000 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร์ 
10,930,000 121,000 11,051,000 

3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,071,300 125,000 1,196,300 
4 คณะบริหารธุรกิจ 2,019,600 582,000 2,601,600 
5 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
1,500,000 249,000 1,749,000 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 425,000 425,000 
7 คณะศิลปศาสตร์ 1,094,800 380,000 1,474,800 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ - 50,000 50,000 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 9,277,250 50,000 9,327,250 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,293,000 145,000 2,438,000 

 รวม 9 คณะ 29,285,950 2,127,000 31,412,950 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
         หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบันปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ได้มีการด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันด าเนินการเป็นที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0652.11/316 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระ
นคร จ านวน 400,700 บาท  (สวพ.2.1-4-01)  

2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการ โดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน ตามบันทึกข้อความที่ อว 0652.11/287 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 โดยด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 750,000 บาท (สวพ.2.1-4-02) มีผลงานร่วมน าเสนอ จ านวน 61 ผลงาน 
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หน่วยงาน 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

รวม 
 บรรยาย โปสเตอร์ รวม บรรยาย โปสเตอร์ รวม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 5 5 - - - 5 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 10 11 - - - 11 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 10 11 - - - 11 
คณะบริหารธุรกิจ 2  3 5 - - - 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 1 1 2 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 9 11 - - - 11 
คณะศิลปศาสตร์ 5 6 11 - - - 11 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - 1 1 - - - 1 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ - 2 2 - - - 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 2 2 - - - 3 

รวม 11 48 59 1 1 2 61 
3. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  ตามบันทึกข้อความที่  

อว 0652.11/9 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก จ านวน 250,000 บาท (สวพ. 2.1-4-03)  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ มทร.พระนคร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2563 
ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ล าดับ ชื่อผลงาน รายช่ือนักวิจัย ชื่อหน่วยงาน 
1 ผลิตภณัฑ์สเปรดขนมปังจากปลายข้าวไรซ์

เบอรี่เสริมควินัว 
นางน้อมจิตต์  สุธีบุตร 
นายก้องเกียรติ  จูฑะสุวรรณศิริ  
นายกันตพงศ์ พัฒนจรัสวาณิชย ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

2 การใช้สารสกัดสีจากเปลือกแก้วมงักรใน
ผลิตภณัฑ์ค็อกเทล 

นางสาวดวงรัตน์  แซ่ตั้ง 
นางสาวกุลภสัสร์ แก้ววงศ์  
นางสาวจิราวรรณ จันทะระ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

3 เครื่องนุ่งห่มจากผา้ทอพื้นเมืองพิษณุโลก นางสาวไอรดา  สุดสังข์ 
นางสาวเสาวนยี์  รัฐนิธิคุณานนท์ 
นางสุจิตรา  ชนันทวาร ี
นางวิภาดา  กระจ่างโพธ์ิ  
นางสาวจารุวรรณ  ดิศวัฒน ์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน 
 

4 การศึกษาและพัฒนาบูธจ าหน่ายสนิค้า  โอ
ทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ 

นายศรัณยู  สว่างเมฆ 
นายนภดล คล้ายวิเศษ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบ 

5 นวัตกรรมผลิตภณัฑส์ าหรบัผูสู้งอายุจากไม้
ตาลโตนด 

นางสาวยุวดี       พรธาราพงศ์ 
นายอาณัฏ   ศิริพิชญต์ระกูล 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และการออกแบบ 

6 ผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองปาเต๊ะ  นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสรางสรรค์ในการประชุมสัมมนา

ทางวิชาการทั้งระดับนานาชาติ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-4-04) โดยมีการสนับสนุน
บุคลากรไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 12 ผลงาน รวมเป็นเงิน 345,000 บาท 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวนผลงาน งบประมาณ (บาท) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 30,000 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8 180,000 
3 คณะบริหารธุรกิจ 1 80,000 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40,000 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 15,000 

 รวม 12 345,000 
 
5. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ในวารสาร

ที่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  (สวพ.2.1-4-05) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 121 บทความ งบประมาณ 2,654,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
        นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ รวมทั้งมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางต่าง  ๆ เช่น 
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(http//:ird.rmutp.ac.th) ไลน์กลุ่มนักวิจัย ซึ่งปัจจุบันไลน์กลุ่มเป็นช่องทางที่นักวิจัยสามารถได้รับข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว (สวพ.2.1-5-01) 
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           2. สนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 
0562.11/1045 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.2.1-5-02) โดยมีการด าเนินงานใน 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ” ด าเนินการในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน จาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” ด าเนินการวันที่ 23-24 มกราคม 2563 โดย
มี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , พันโท รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารบก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทยืหญิงบุษบา 
วิริยะสิริเวช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช เป็ยวิทยากร ส าหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 3  การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัย
ในระบบ ววน. แบบใหม่”ด าเนินการวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์) โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เป็น
วิทยากร 
           3. มีการสรางขวัญและก าลังใจใหนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

มีการให้ค่าตอบแทนส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ใน
วารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-5-03) โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 121 บทความ งบประมาณ 2,654,000 บาท 

มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลแก่นักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล จ านวน 
10,000 บาท ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี (18 มกราคม 2563) ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น  ประจ าปี 2562 
(สวพ.2.1-5-04)     
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ในปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีผู้รับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.2.1-6-01) และจัดท าขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยอ้างอิงจากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ สวพ. (สวพ.2.1-6-02)     

2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย  
โดยจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555      
(สวพ.2.1-6-03) ,ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-04) และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-05) 

3. มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 10 
ผลงาน (สวพ.2.1-6-06) ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ จ านวน 7 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน และ สิทธิบัตร 
จ านวน 9 ผลงาน  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/2.1/univ/ 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-1-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-1-03 เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th ในกล่อง

ระบบสารสนเทศ(คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
สวพ.2.1-1-04 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) 
สวพ.2.1-2-01 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
สวพ.2.1-2-02 บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับหน่วยงาน

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

ระบบสารสนเทศ(คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
สวพ.2.1-2-06 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/287 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
สวพ.2.1-2-07 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/9 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัด

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

วิชาการระดับนานาชาติ  
สวพ.2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยใน

ลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สวพ.2.1-3-02 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/2.1/univ/
http://ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-3-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 159/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

สวพ.2.1-3-04 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สวพ.2.1-4-01 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/316 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
สวพ.2.1-4-02 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/287 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
สวพ.2.1-4-03 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/9 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัด

นิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 
สวพ.2.1-4-05 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.1-5-01 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงหน่วยงาน 
สวพ.2.1-5-02 บันทึกข้อความ ที่ อว 0562.11/1045 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-5-03 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.1-5-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2562 
สวพ.2.1-6-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-6-02 ขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-03 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555 
สวพ.2.1-6-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิ

ประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 
สวพ.2.1-6-05 สรุปข้อมูลการจดทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิ ขสิทธิ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัยมีการผลิตผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ในบางคณะงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีจ านวน
น้อยมาก 

2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวน
น้อย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับคณะที่ยังมีผลงานน้อย 
2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)  
 
 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนท่ีได้  = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   
              จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน   

 
 

ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (1 ต.ค. 62-30 ก.ย. 63) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี้.- 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงิน 
 

จ านวน อ.
ประจ า 

ที่ปฎิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จ านวนอารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรฯ์ 825,000 210,000 1,035,000 29 35,690 2.97 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์
10,863,500 2,297,600 13,161,100 70.50 186,682.27 5.00 

3 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

1,196,300 995,000 2,191,300 28 78,260.72 5.00 

4** คณะบริหารธรุกิจ 2,713,900 879,124.64  3,593,024.64 87 - 3.25 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2,496,480 879,124.64 3,375,604.64 75 45,008.06 5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 217,420 - 217,420 12 18,118.33 1.51 
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1,749,000 1,350,000 3,099,000 59.50 52,084.03 4.34 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 425,000 6,660,000 7,085,000 117.50 60,297.87 5.00 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 1,474,800 1,192,800 2,667,600 84 31,757.14 5.00 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 70,000 2,880,640.96 2,950,640.96 29 101,746.24 5.00 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 9,927,200 2,935,600 12,862,800 25 514,512 5.00 

 รวม 9 คณะ 29,244,700 
 

19,400,765.60 
 

48,645,465.60 
 

529.50  40.56/9 
= 4.51 

 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 4.51 

40.56   =        4.51  คะแนน 
9    
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.50 คะแนน 4.51 4.51 
 
รายการหลักฐาน 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/2.2/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สวพ. 2.2-02 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-03 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.2-04 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.2-05 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-06 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-07 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.2-08 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.2-09 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 2.2-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/2.2/univ/
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จุดที่ควรพัฒนา 
     ผลักดันให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

คะแนนท่ีได้ =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   
                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   

 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

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

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 32 73.50 31 88 61.50 118.50 87 29 26 546.50 
- ปฏิบัติงานจริง 29 70.50 28 87 59.50 117.50 84 29 25 529.50 
- ลาศึกษาต่อ 3 3 3 1 2 1 3 - 1 17 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ           
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สื บ เนื่ อ งจ ากการป ระชุ ม วิ ช าก าร
ระดับชาติ (0.20) 

14 18 15 9  
วิทย์ 3 
สังคม 6 

- 56 17 1 - 130 

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

7 5 - 2  
วิทย์ 1 
สังคม 1 

- 23 1 - 4 42 

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

2 8 2 - - 8 3 - 2 25 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

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

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

2 5 2 - - 6 - - 1 16 

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

4 3 - 23 
สังคม 23 

29 8 - 14 - 81 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - - - - - - - 5 5 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
ก ารป ระ เมิ น ผ่ าน เกณ ฑ์ ก ารข อ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00) 

- - - - - - - - - - 

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

- 3 6 5 
สังคม5 

- - 1 - - 15 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 29 42 25 39 
วิทย์ 4 

สังคม 35 

29 101 22 15 12 314 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 12.40 20.40 11.80 วิทย์ 1 29 38.00 6.60 14.20 8.60 171.60 
สังคม 
29.60 

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

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40) 

1 - - - - - - - - 1 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

- - 1 - - - - - 4 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2562 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

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

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

- - 1 - - - - - 1 2 

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 1 - 2 - - - - - 5 8 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 0.40 - 1.60 - - - - - 3.4 5.40 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ 

12.80 20.40 13.40 วิทย์ 1 29 38.00 6.60 14.20 12 177.00 
สังคม 
29.60 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน  

หน่วยงาน ผลรวมถ่วง นน. 
ของผลงานวิชาการ 

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจยัประจ า

ท้ังหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12.80 32 40 5.00 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 20.40 73.50 27.76 4.63 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 13.40 31 43.22 5.00 
4. คณะบรหิารธุรกิจ 30.60 88 - 3.20 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29.60 76 38.95 1.5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 12 8.33 1.39 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 61.50 47.15 5.00 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38.00 118.50 32.57 5.00 
7. คณะศิลปศาสตร์ 6.60 87 7.58 1.90 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 14.20 29 48.96 5.00 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 12.00 26 46.15 5.00 

รวม 9 คณะ  177.00 546.50  39.73/9 
= 4.41 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ = 4.41 

 
 39.73  = 4.41    คะแนน   
 9   

 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.20 4.41 4.41 
 

 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/2.3/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.3-01 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 2.3-02 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-03 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.3-04 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.3-05 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.3-06 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-07 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.3-08 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.3-09 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 2.3-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR ประจ าปีการศึกษา 

2562 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/2.3/univ/
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวน

น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวน

น้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับคณะที่ยังมีผลงานน้อย 

2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)  

 
 
 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ีผลการด าเนินงาน) 
 

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
       ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
     มหาวิทยาลัยมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ ผ่าน
การประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้
จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่ด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และได้ก าหนดแผนโครงการในลักษณะบูรณา
การระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานระดับคณะ และได้จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ข้อเสนอ
โครงการย่อย จ านวน 8 โครงการ (รายละเอียดตามตารางที่ 1) ที่ผ่านการส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ชุมชนพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี หลักฐานตามเอกสารค าเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 (สวพ. 3.1-1-01) และ
ตามเอกสารรายงานการประชุมผ่านโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  
(สวพ. 3.1-1-02)  
ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ชุมชน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผลผลิตทาง
การเกษตรชุมชนบ้านหนองนางแพรว 
ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี 

ชุมชนบ้านหนองนางแพรว 
ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุร ี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการการแปรรูปสับปะรดเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

ชุมชนแม่อ้อยถิ่น  
ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  

กลุ่มโอทอปบัวกลางเนิน และ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
และแปรรูปข้าวกล้องอ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ชุมชน ผู้รับผิดชอบ 
4 โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน                     

กลุ่มชุมชนเจ็ดเสมียน 
อ าเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี 

คณะบริหารธุรกิจ 

5 โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการผลิตภัณฑ์สารท าความสะอาด
จากสมุนไพรไทย  

ชุมชนบ้านวังตะเคียน  
ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 โครงการฝึกอบรมปฎิบัติการและ
ถ่ายทอดความรู้การประยุกต์เครื่องมือ
อุปกรณ์ช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาว
อินคากลุ่มผู้รับบริการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ามะขาม 
จังหวัดราชบุรี  

กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านท่ามะขาม 
จังหวัดราชบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

7 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว  

ชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน 
หนองปลาหมอ  
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี

คณะศิลปศาสตร์ 

8 โครงการการพัฒนาลวดลายและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้านตะโก ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ
กะเหรี่ยง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

กลุ่มชุมชนผ้าจกบ้านตะโก 
ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี และ กลุ่มผ้า
ทอกะเหรี่ยง อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
 

 
 

 2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
     มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่ม
ชุมชนเข้าร่วมพิจารณาแผนบริการวิชาการ ได้แก่ 1) กลุ่มไร่สุขใจ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด    
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรจรูญศรี 4) กลุ่มปลูกมะพร้าวน้ าหอมบ้านนางสูญ 5) กลุ่มศูนย์ส่งเสริม
อาชีพสตรีโอทอป 4 ดาว 6) กลุ่มข้าวทอดกระทงทอง 7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน    
บ้านเนินหนองบัว 8) กลุ่มเต้าหู้ด าสมุนไพรสูตรโบราณ 9) กลุ่มน้ าพริก หมู่ 16 10) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดผัก  
หลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง 11) ศูนย์ผ้าจกวัดรางบัว 12) กลุ่มแปรรูปถั่วดาวอินคา บ้านท่ามะขาม      
13) กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านผ้าปก 14) กลุ่มหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านห้วยแห้ง 15) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านคา 16) กลุ่มโอทอปสตรีบ้านบึง 17) กลุ่มบ้านหนองนางแพรว 18) กลุ่มชุมชนหมู่บ้านตะโก             
19) กาดวิถีชุมชนคูบั ว วัดโขลงสุ วรรณคีรี  20) กลุ่ มวัด เขาช่องพราน 21) ศูนย์ เรียนรู้อยู่ เย็น เป็นสุข                   
22) กลุ่มบ้านหนองไผ่ 23) กลุ่มพันจันทร์หวานละมุน และ 24) กลุ่มหมู่บ้านโป่งกระทิงบน ผ่านการประชุมย่อยใน
กิจกรรมโครงการบริการสัญจรสู่ชุมชน เพ่ือพิจารณาแผนการบริการวิชาการร่วมกัน ภายใต้ชุดโครงการบูรณาการ
การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารตามแผนการบริการวิชาการ 
(สวพ. 3.1-2-01) และรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาภายใต้กิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
(สวพ. 3.1-2-02)   
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 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 
     ชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนภายใต้การ
ด าเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ชุมชนในจังหวัดราชบุรีได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนของชุมชน ปรากฏตาม
รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สวพ. 3.1-3-01) 
 
ล าดับ ชุมชน ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1 กลุ่มชุมชนบานหนองนางแพรว 
ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 
 

เครื่องผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ของชุมชน 

ได้รับการพัฒนาสร้างเครื่องผลติ
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 
และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ในชุมชน 

2 กลุ่มชุมชนแม่อ้อยถิ่น  
ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 

ผลิตภัณฑ์น้ าพริกเผาจาก
สับปะรด น้ าพริกทะเลทรงเครื่อง 
ข้าวตูสับปะรด แยมจากสับปะรด 
น้ าสับปะรดเข้มข้น และบรรจุ
ภัณฑ์ 

ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย 

3 กลุ่มชุมชนเขาส้มพอเพียง 
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
และแปรรูปข้าวกล้อง  
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

ได้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  

ได้น าสื่อไปใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นการ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี 

4 กลุ่มชุมชนเจ็ดเสมียน สร้างช่องทางตลาดออนไลน์ ได้รับการพัฒนา การจัดท าบัญชี  
และค านวณต้นทุน ด้านการ
บริหารธุรกิจ เพื่อสามารถต่อยอด
องค์ความรู้ให้ก่อเกิดประโยชน์และ
ใช้ได้จริง 

5 กลุ่มบ้านวังตะเคียน  น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า  
น้ ายาปรับผ้านุ่ม ครีมอาบน้ า  
สบู่ น้ ายาล้างมือ และน้ ายาท า
ความสะอาดพื้น 

ได้รับการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน และชุมชน
สามารถผลิตของใช้ในครัวเรือนได้
ด้วยตนเอง สร้างรายได้ในครัวเรือน 
และประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน
ชุมชน 

6 กลุ่มชุมชนบานทามะขาม  เครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูป 
ผลิตภัณฑถั่วดาวอินคา 

ได้รับความรูการประยุกต์ใช้และยัง
เป็นเครื ่องต้นแบบในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ถั ่วดาวอินคา เพื ่อ เป ็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายภายในชุมชน 
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ล าดับ ชุมชน ผลผลิต ผลลัพธ์ 
7 กลุ่มผ้าจกบ้านตะโก ได้ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้าน

ตะโก และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม
จากผ้าทอกะเหรี่ยง ของท่ีระลึก
จากผ้าไทย กระเป๋าจากผ้าไทย 
กระเป๋าตกแต่งด้วยผ้าพื้นเมือง  

ได้รับการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม 
ให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
และก่อให้เกิดรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 

 

 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ชุมชนจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มชุมชนแม่อ้อยถิ่น กลุ่มเขาส้มพอเพียง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรลาดบัวขาว ปรากฏตามภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (สวพ. 3.1-4-01) 
ล าดับ ชุมชน กิจกรรมปีท่ี 1 กิจกรรมปีท่ี 2 กิจกรรมปีท่ี 3 

1 กลุ่มชุมชนแม่อ้อยถิ่น 
ต าบลบ้านบึง  
อ าเภอบ้านคา  
จังหวัดราชบุรี  

- เข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายความร่วมมือ 
- เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการสัญจร 
- เข้าร่วมกิจกรรม 
โอทอปสัญจร 
 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
พัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
บูรณาการการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการการแปรรูป
สับปะรดเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ใน
โครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสับปะรดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ” 
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ล าดับ ชุมชน กิจกรรมปีท่ี 1 กิจกรรมปีท่ี 2 กิจกรรมปีท่ี 3 
2 กลุ่มเขาส้มพอเพียง - เข้าร่วมกิจกรรม 

โอทอปสัญจร 
- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
พัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ โครงการ
แพลตฟอร์มบ่มเพาะนัก
ธุรกิจชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจากใบย่านาง
แดงของกลุ่มเขาส้ม
พอเพียงจังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรลาดบัว
ขาว 

- เข้าร่วมกิจกรรม 
โอทอปสัญจร 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
พัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในงานวิจัย
เรื่อง “การประยุกต์ใช้
การดัดแปลง
บรรยากาศเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ข้าวตังกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
ลาดบัวขาวจังหวัด
ราชบุรีเพ่ือการแข่งขันสู่
เชิงพาณิชย์” 

 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
         เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการท าบันทึก
ข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ (สวพ.3.1-5-01)     
ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร 
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ล าดับ เครือข่าย โครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 

 

ลักษณะความร่วมมือของเครือข่าย 

1 จั ง ห วั ด
ราชบุรี 
(ระยะเวลา 
3 ปี) 

1.1 ให้การส่งเสริม และสนับสนุนผู้น าชุมชน/
ผลิตภัณฑ์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาต่อยอดการผลิต 
การจัดการ และการตลาด 
1.2 ด าเนินการบริการวิชาการ วิจัย และพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และต่อยอดการ        
สร้างมูลค่าเพ่ิมของชุมชน/ผลิตภัณฑ์ และการ
บริหารจัดการ 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนรู้ การจัดการ และการตลาดของชุมชน/
ผลิตภัณฑ์ 
1.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการที่จ าเป็น
หรือได้รับการร้องขอแก่ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ 
 

-โครงการส่งเสริมศักยภาพผลผลิตทาง
การเกษตรชุมชนบ้านหนองนางแพรว 
ต าบลน้ าพุอ าเภอเมืองราชบุรี  
- โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง : 
โครงการแปรรูปสับปะรดเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
- โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
- โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการผลิตภัณฑ์สารท าความสะอาด
จากสมุนไพรไทย 
- โครงการฝึกอบรมปฎิบัติการและ
ถ่ายทอดความรู้การประยุกต์เครื่องมือ
อุปกรณ์ช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาว
อินคากลุ่ มผู้ รับบริการศูนย์ เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้ านท่ ามะขาม 
จังหวัดราชบุรี 
- โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว  
- โครงการการพัฒนาลวดลายและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้านตะโก ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์ เครื่ องนุ่ งห่ มจากผ้ าทอ
กะเหรี่ยง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
     ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน          
จ านวน 71 คน จากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จ านวน 546.5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.99 ของอาจารย์ทั้งหมด
มหาวิทยาลัย (สวพ.3.1-6-01) ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน
และเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วีรานุกูล 
3. นางสุนารี  จุลพันธ์ 
4. นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล  
5. นายนิคม ดิษฐคลึ 
6. นายอนุชา ไชยชาญ 
7. นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน 
8. นางสาวภาวนา ชูศิร ิ
9. นางสาววรรณภา มโนสืบ 
10. นางสาวผกามาศ ชูสิทธิ์ 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
1. นางสาววรลักษณ์  ป้อมน้อย 
2. นางสาวสุธิดา  กิจจาวรเสถียร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
4. นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต 
5. นางสาววรธร  ป้อมเย็น 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
7. นางสาวศุภัคษร  มาแสวง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก 
9. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
10. นายเกชา ลาวงษา 

 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1. นางสาวอภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์   
2. ดร.นาวิน  คงรักษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 
4. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์ผึ้งสุข 
5. นายเกษม  เขษมพุฒเรืองศรี 
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 คณะบริหารธุรกิจ   
1. นางปัทมา  พยุงวงศ์ 
2. นางสาวปัณณภัสร์  เลิศวริษฐ์กุล 
3. นางสาวบุญเรียม  ทะไกรราช 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  โพธิสรณ์ 
5. นางสาวศิริภรณ์  ศิลปะวานิช 
6. นางลลิดา  จูมโสดา 
7. นางสาวกรรณิการ์  จะกอ  
8. นายปิยพันธ์  สุวรรณเวช 
9. นางสาวศิริกานต์  ติรสุวรรณวาสี 
10. นางสาวปาริชาติ  ช้วนรักธรรม 
11. นางสาวศิริภรณ์  ศิลปะวานิช 
12. นางเกื้อกูล  ตาเย็น 
13. นายศราวุธ  แดงมาก 
14. นางสมใจ  ฉินธนะปทุมพร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ช านาญรบ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางสาวอัญชนา  ขัตติยะวงศ์ 
2. นางธนาพร  บุญชู 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
4. นางสาวสิริรัตน์  พานิช 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย  เสวกวิหารี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์ 
8. นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ 
9. นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ 
10. นายศิริชัย สาระมนัส 
11. นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์ 

 

 คณะศิลปะศาสตร์ 
1. นางสาวนันทภา ปัญญารัตน์  
2. นายพงศ์รัชต์ธวัช วิวังส 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ 
2. ผูชวยศาสตราจารยกุลยศ    สุวันทโรจน ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุสิตากร 
4. นายธวัชชัย  ชาติต านาญ 
5. นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง 
6. นางสาวชลิดา อุดมรักษาสกุล 
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 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  ช้างม่วง 
2. นางสาววิภาดา  อ าพนพรรณ 
3. นางสาวไอรดา  สุดสังข์ 
4. นางสาวเสาวนีย์  รัฐนิธิคุณานนท์ 
5. นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ 
6. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น 
7. นางสาวนิตยา  วันโสภา 
8. ดร.กรชนก  บุญทร 
9. นายศรัณย์ จันทร์แก้ว 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
1. นางสาวปริณัน  บานชื่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวงษ์  รักอิสระกุล 
3. นางสาวพิมพ์จุฑา  พิกุลทอง 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
 

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/3.1/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-1-01 ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สวพ.3.1-1-02 รายงานการประชุมผ่านโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ 
สวพ.3.1-2-01 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
สวพ.3.1-2-02 รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาภายใต้กิจกรรมในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
สวพ.3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวพ.3.1-4-01 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
สวพ.3.1-5-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร 
สวพ.3.1-6-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน และ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/3.1/univ/
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จุดเด่น 
1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทางในการบริการวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของชุมชน 

และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
2. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริการวิ ชาการ 
3. ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอด และน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับของชุมชน 

อีกทั้งยังพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
จุดที่ควรพัฒนา 
     ผลักดันให้อาจารย์หรือนักบริการวิชาการหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการหารายได้มากขึ้น  

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 – 7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรมโดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และมีรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นรองประธานกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายถ่ายทอดยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจและให้ค าปรึกษา รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานที่มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกรรมการฯ มี ผู้รับผิดชอบงาน
ศิลปวัฒนธรรมจาก 9 คณะ กองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการ มีกองศิลปวัฒนธรรมเป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. น านโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การ
ปฏิบัติ 
 2. ร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ผลผลิต:การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 3. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแนวทางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการและแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามไตรมาส 
 5. ก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผลผลิต 
: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6. ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 7. แต่งตัง้คณะท างานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ 
 บริหารงานทั่วไป ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ง
กับหน่วยงานภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก  (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิบุคลากร กศว.) 
 8. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีการศึกษา และสนับสนุนการด าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-62                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

(กศว. 4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ) อีกทั้งยังมีกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรงานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบุคลากรในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบุคลากรในงาน
บริหารงานทั่วไป ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ งกับ
หน่วยงานภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก  (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิบุคลากร กศว.) 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
     โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า แจ้งนโยบายถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการทราบ แล้วน าไปพิจารณาจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม           
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถ ุประสงค ์ของแผนให ้บรรล ุตามแผนด้านท าน ุบ าร ุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย คือ  
  1). เพื่อให้การด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแต่ละตัวชี้วัด 

2). เพ่ือทราบก าหนดการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ไตรมาส 
   3). เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดตามแผนในแต่ละไตรมาสและบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 2. ก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 ตัวชี้วัดเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คือ  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 85  
      2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
                  คิดเป็นร้อยละ  90   

3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90   
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 96 

 และยังน าผลการประเมินแผนจากปีท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  น าเสนอโครงการ / กิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรมและทุกคณะ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ส่งกองนโยบาย
และแผน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม / โครงการ จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
  (กศว. 4.1-2-01 แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2562 ) (กศว. 4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2562) 
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 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  มีการประชุมเพ่ือก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระเบียบวาระการก ากับติดตามการด าเนินงานการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 ทุกครั้ง เพ่ือก ากับติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ แต่ละคณะ ได้รายงานการเตรียมการจัดการด าเนินโครงการที่ก าลังจะ
มาถึง  รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมถึงรายการปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ เพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  โดยมีการก าหนดการประชุมไว้ประจ า 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  31 ตุลาคม    2563 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 2/2563   ในวันที่  31 กรกฎาคม 2563  

(กศว. 4.1-2-01 แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2562 ) (กศว. 4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2562) 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมเพื่อประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 85   
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.17  

      2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
                  คิดเป็นร้อยละ  90  ผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 94.85 

3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90   ผลการด าเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ 97.13  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 96 ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 94.85 

 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันสรุปและประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนทุกตัวชี้วัด  
(กศว.4.1-4-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 
2563 ครั้งที่  2/2563) (กศว.4.1-4-02  ตารางผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม) 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประชุมร่วมกันและ
สรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และน าไปพิจารณาปรับปรุง
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลการประเมินบรรลุเป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยตามท่ีได้ก าหนดไว้  

 ส่วนผลประเมินตามตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที ่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีผลการด าเนินงาน            
ร้อยละ 91.17 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย  
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 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 94.85ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย  
 3.  โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีผลการด าเนินงานร้อยละ 97.13    
 4.  จ านวนโครงการทั้งหมด 26 โครงการ  

   - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาตามแผนทั้งหมด 20 โครงการ  
    - โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ และขอปรับแผน เนื่องจากคืนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย

เพ่ือช่วยสนับสนุนและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีจ านวน 4 โครงการ  

   - โครงการที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์ จ านวน 2 โครงการ 

  อีกทั ้งในที ่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและผู ้รับผิดชอบโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม มาปรับปรุงกิจกรรม       
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เช่น โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ของทางคณะเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชน                      
ม ีข ้อ เสนอแนะเรื ่อง น ักศ ึกษาที ่เข ้าร ่วมโครงการบางคนยังขาดความรู ้ ความเข ้า ใจในการเข ียนบท                 
และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาที่เข้าร่วม  ทางคณะจึงมีการแก้ไข  โดย
ที่ก่อนจะด าเนินการจัดโครงการ มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนบทเสียก่อน และมีการแจ้งให้
นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตสื่อให้เรียบร้อย หรือให้ท าเรื่องขอยืมกับทางคณะก่อนเข้าร่วมโครงการ 
และในส่วนของกองศิลปวัฒนธรรม ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ในวันที่ 3 
ธันวาคม 2562  อาทิ อยากให้แยกระดับการประกวดคนละห้อง และควรมีการเก็บตัวผู้ เข้าประกวด  กอง
ศิลปวัฒนธรรมจึงน าข้อเสนอแนะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป  
 (กศว. 4.1-5-01ตารางสรุปผลการประเมินและแนวทางแก้ไขของแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ข่าวสารโครงการ / กิจกรรม หรือการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมก่อนการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์                
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ / กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการสรุ ปผลการด าเนินงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณาชน ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เผยแพร่ผ่าน Facebook กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จ านวน 55 เร่ือง 
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://cul.offpre.rmutp.ac.th/ กองศิลปวัฒนธรรม จ านวน 30 เรื่อง 
3. เผยแพร่ผ่าน YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv                            
    จ านวน 22 เรื่อง 
4. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน 5 ฉบับ 

 นอกจากนี้แต่ละคณะ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารโครงการ / กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธร รม                  
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
  เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

 เผยแพร่ผ่าน Facebook งานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 เว็บไซค์ https://www.rmutp.ac.th/ 
 เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ 
เอกสารภาพผลงานการเผยแพร่ฯ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เผยแพร่ผ่าน YouTube คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

คณะบริหารธุรกิจ  
 เผยแพร่ผ่าน Website มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เผยแพร่ผ่าน YouTube คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

เผยแพร่ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 
(กศว. 4.1-6-01) (กศว. 4.1-6-02) (กศว. 4.1-6-03) (กศว. 4.1-6-04) (กศว. 4.1-6-05) (กศว. 4.1-6-06)               
(กศว. 4.1-6-07) (กศว. 4.1-6-08) (กศว. 4.1-6-09) (กศว. 4.1-6-10) (กศว. 4.1-6-11) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SajsL5ROrpQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3aOLYOEB4k
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 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ   

6 ข้อ 6 5 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/3.1/univ/ 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กศว. 4.1-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ 233/2563 
(กศว. 4.1-1-02) แผนภูมิบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
(กศว. 4.1-2-02) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ปีงบประมาณ 2563) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
(กศว. 4.1-3-02)  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
(กศว. 4.1-4-01)  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
(กศว. 4.1-4-02) ตารางผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(กศว. 4.1-5-01) ตารางสรุปผลการประเมินและแนวทางแก้ไขของแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(กศว. 4.1-6-01)  Facebook กองศิลปวัฒนธรรม 

เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
YouTube กองศิลปวัฒนธรรม 
สื่อสิ่งพิพม์ 

(กศว. 4.1-6-02) http://teched.rmutp.ac.th/new/ 
https://bit.ly/2MhH3Je 

(กศว. 4.1-6-03) http://www.hec.rmutp.ac.th/  

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/3.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
https://www.facebook.com/hecrmutp2016/ 
เอกสารภาพผลงานการเผยแพร่ฯ 

(กศว. 4.1-6-04) http://mct.rmutp.ac.th/ 
https://www.facebook.com/mctrmutp 
YouTube คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

(กศว. 4.1-6-05)   http://bus.rmutp.ac.th/ 
https://www.facebook.com/rmutpbus/ 

(กศว. 4.1-6-06) http://sci.rmutp.ac.th/ 
http://www.facebook.com/scirmutp 

(กศว. 4.1-6-07) http://eng.rmutp.ac.th/ 
https://bit.ly/2vuSvYs 

(กศว. 4.1-6-08) http://larts.rmutp.ac.th/2554/ 
https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?ref=br_rs 

(กศว. 4.1-6-09) http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ 
https://bit.ly/2w2iqGD 
 

(กศว. 4.1-6-10) http://arch.rmutp.ac.th/ 
https://www.facebook.com/arch.rmutp/ 

 
 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการบริการ
วิชาการผ่านโครงการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน  

2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากบุคลากรมาไว้ในคลัง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร 

ผศ.กมล  พรหมหล้าวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
                   และเอกลักษณ์ของสถาบัน   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 7 ข้อ  7 5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2562   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-    
 
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และกายภาพ 

ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และกายภาพ 
ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 

5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการและภาคีความร่วมมือ 

ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการ
ครวามรู้ 

5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักประกัน
คุณภาพ 
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5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ 
        ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ 
        แผนกลยุทธ์ 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้เป็นหนึ่งเดียวโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและ
เป็นที่พ่ึงของสังคม” ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
ไทย และการอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดท าแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง 8 ประเด็น , จุดอ่อน 22 
ประเด็น , โอกาส 7 ประเด็น , ภัยคุกคาม 9 ประเด็น และได้น าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์  เพ่ื อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์  5 ด้ าน 19 เป้ าประสงค์  48 กลยุทธ์  
(กนผ. 5.1.1 - 01) 

และเนื่องจากสภาพแวดล้อมและบริบทในการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย 
จึงด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม 
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา เพชรบุรี ซึ่งในการทบทวนแผนในครั้งนี้มีอธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพั ฒนาแผน เพ่ือน าไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (กนผ. 5.1.1 - 02) 

ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 โดยจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามบทบัญญัติของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระ
เริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็น
แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการทบทวนดังกล่าว ยึดหลัก
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเชื่อมโยงกันกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ และแผนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงบริบทภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ ว ย ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
จึงด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) (กนผ. 5.1.1 - 03) ที่ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง 4 ประเด็น , จุดอ่อน 17 ประเด็น , โอกาส 9 ประเด็น , ภัย
คุกคาม 10 ประเด็น และน าไปพัฒนาแผนกลยุทธ์และก าหนดยุทธศาสตร์หลักจ านวน 5 ยุทธศาสตร์  19 
เป้าประสงค์  39 ดัชนีชี้วัด  104 กลยุทธ์ และน าแผนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
แผนปฏิ บั ติ ราชการ ระยะ 3  ปี  (พ .ศ . 2563 - 2565 ) มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระนคร  
(กนผ. 5.1.1 - 04) และได้ถา่ยทอดแผนสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (กนผ. 5.1.1 - 05) 

และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนี้  

จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดังกล่าว การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ต้องมี
แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินมาสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแหล่งงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่ 1.จากงบประมาณรายจ่าย 2.จากงบประมาณเงินรายได้ (ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร) และ 3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ (กิจกรรมการ
บ ริก ารสั งคม  งาน วิ จั ย  ก าร เช่ าส ถาน ที่  ฯ ลฯ ) แต่ เนื่ อ งด้ วยบ ริบ ท สั งคมทั้ งภ าย ในและภ ายน อก  
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ านวนประชากรของประเทศที่เปลี่ยนแปลง อาทิ อัตราการเกิดน้อยลง 
ประชากรผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น การขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการ และให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยายามใช้เงิน
รายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวพร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และทันสมัยสอดคล้องกับบริบทตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประกอบกับจากการวิเคราะห์งบประมาณแสดงให้เห็นถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
ภาครัฐมีแนวโน้มลดลง และงบประมาณเงินรายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษาก็มีแนวโน้มลดลงด้วย
เช่นกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องวางกรอบแนวทางการบริหารการเงิน และค านึงถึงการหารายได้อ่ืนๆ ด้วย ดังนั้น จึง
พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง) (กนผ. 5.1.1 - 06) ซึ่งประกอบด้วย แหล่ง
ทรัพยากรทางด้านการเงิน แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ทาง
การเงิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางการบริหารงานด้านการเงิน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์สามารถไปสู่วิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ

ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม

พันธกิจจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
- มีการจัดการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการ หรือสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้
ทิศทางตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ก าหนด 
- พัฒนาการศึกษาอย่างมี
คุณภาพเพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลยัให้เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิต
บัณฑิตที่มคีุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ รวมถึง
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
(upskill/reskill) ที่มีความ
น่าสนใจ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนศึกษาที่
ลดลง  
- มหาวิทยาลัยพัฒนาสาขาวิชา
ที่มุ่งเน้นความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึง่เป็นอัตลักษณ์ที่มี
ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือสนับสนนุกลยุทธ์ทางการเงินใน 3 กลยุทธหลัก ดังนี ้
1. พิจารณาบริบททางยุทธศาสตร์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- อัตราการเกดิน้อยลง ท าให้มีจ านวนนักศึกษาลดลดลง ในขณะที่
ประชากรผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
- การขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการเปลีย่นแปลง โดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการมากข้ึน และเน้น
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย  
- การให้หน่วยงานท่ีมีรายได้ของตนเองพยายามใช้เงินรายได้ของ
หน่วยงานเข้ามาบรหิารจดัการมากข้ึน 
- เพิ่มความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อความมั่นคงของ
มหาวิทยาลยัในระยะยาว 
2. การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (ทรัพยากรทางด้านการเงิน) 
2.1 การได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการในหมวดรายจ่าย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาลทีส่อดคล้องกับการพัฒนาสถานการศึกษา 
รวมถึง กฎ ระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดร้ับการสนับสนนุงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย
ขั้นต่ าของรายจ่ายประจ าและงบลงทุน 
2.2 การจัดสรรงบประมาณรายได้ 
แหล่งที่มาของเงินรายได้ ประกอบด้วย 
- รายไดจ้ากการจดัการศึกษา 
- รายไดจ้ากการท าวิจัย 
- รายไดจ้ากการให้บริการสังคม 
- รายไดจ้ากการบริหารงาน (เงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน) 
- รายไดจ้ากดอกเบี้ย (เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินรายไดจ้าก
ดอกเบี้ยการลงทุน) 
- รายได้อื่นๆ (อาทิ ค่าขายแบบ ค่าปรับ ค่าสมัครสอบ) 

มหาวิทยาลยัไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- งบประมาณ
รายจ่าย :  
จ านวน 
778,114,700 บ. 
- งบประมาณเงิน
รายได้ :  
จ านวน 
354,275,630 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : 
จ านวน 
1,132,390,330 บ. 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-72                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ

ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม

พันธกิจจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานวิจัยและพัฒนา 
- แสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัย
ภายนอกด้วยการสร้างเครือข่าย
กับองค์กรภายนอกระดับชาติ
หรือระดับสากล เพื่อน าเงินทุน
มาจัดท าวิจัย 
- พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมงาน
ด้านวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 23 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ใน Agenda และ 
Area เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของ
ประเทศ 

จากข้อ 2.1 – 2.2 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 815,400,600 บาท  
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 359,169,250 บาท 
รวมทั้งสิ้น : จ านวน 1,174,569,850 บาท 
3. นโยบายการบริหารการเงิน 
-  มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัตั้งส านักจัดหารายได้และจัดการทรัพยส์ิน
เพื่อเป็นการบรหิารจดัการงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
รวมถึงการพัฒนางาน ด้านการวิจยั โดยการเป็นผูป้ระสานแหล่งเงินทุน
เพื่อกระจายทรัพยากรวิจยัไปยังหน่วยงานภายใน ก าหนดภารกิจในการ
จัดหาเงินรายได้เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้
เพียงพอ   
- เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยเน้นงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ และจดัท าโครงการตอบสนองการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการไดร้ับจัดสรรงบประมาณให้มีจ านวน
สูงขึ้น 
- เน้นการสรา้งผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้จากลขิสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรของมหาวิทยาลยัและเพื่อสร้างการยอมรับในมาตรฐานระดับ
สากลของภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม 
- ให้หน่วยงานระดับคณะด าเนินการจัดโครงการบริการสังคม หรือหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
- ให้หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก จัดท าหลักสูตรระยะสั้น รองรับ
การเปลีย่นแปลงของจ านวนนักศกึษาที่ลดลง (Upskill/Reskill) รวมถึง
การบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนและศลิปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้าง
รายได้และยกระดับคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
- ให้พิจารณาการสรา้งรายได้เพิ่มจากพ้ืนท่ี ท่ียังใช้ประโยชน์ไดไ้ม่เตม็
ประสิทธิภาพ 
- รวมถึงมหาวิทยาลัยเน้นการสร้างจิตส านึกในด้านการประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
- งบประมาณ
รายจ่าย :  
จ านวน 29,285,900 
บ. 
- งบประมาณเงิน
รายได้ :  
จ านวน 2,289,500 
บ. 
- รวมท้ังสิ้น : 
จ านวน 
31,575,400 บ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการ
บริการวิชาการและพัฒนา
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 
- สนับสนุนการพัฒนาองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยแล้วน าไป
บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
จากการบริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 
- ด าเนินการจดัโครงการบริการ
วิชาการ ท้ัง 2 รูปแบบ คือแบบ
ให้เปล่า และแบบหารายได้ เพื่อ
สนับสนุนการบริการที่แก้ปัญหา
เร่งด่วนของสังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
- งบประมาณ
รายจ่าย :  
จ านวน 5,000,000 
บ. 
- งบประมาณเงิน
รายได้ :  
จ านวน 499,120 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : 
จ านวน 5,499,120 
บ. 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ

ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม

พันธกิจจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
- บูรณาการองค์ความรู้ หรือ
สร้างองค์ความรูด้้านศลิปะ 
วัฒนธรรม และท านุบ ารุงอย่าง
ยั่งยืน 
- พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามบริบทของ
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
- งบประมาณ
รายจ่าย :  
จ านวน 3,000,000 
บ. 
- งบประมาณเงิน
รายได้ :  
จ านวน 2,105,000 
บ. 
- รวมท้ังสิ้น : 
จ านวน 5,105,000 
บ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
- พัฒนาขีดสมรรถนะของ
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบ อาทิ สนับสนุนให้
อาจารยไ์ปอบรมวิชาชีพเฉพาะ
ทาง รวมถึงสนับสนุนงาน
วิชาการต่างๆ การดูแลระเบยีบ
ข้อบังคับ หลักสูตร สิ่งตีพิมพ์ 
การขอด ารงต าแหน่งวิชาการ 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในทุกๆ มิต ิ
- พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสายสนุน 
เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรูด้้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
- งบประมาณ
รายจ่าย :  
จ านวน 
778,114,700 บ. 
- งบประมาณเงิน
รายได้ :  
จ านวน 
354,275,630 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : 
จ านวน 
1,132,390,330 บ. 
(เป็นตัวเลขเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงกัน) 
  ทั้งนี้ นอกจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย 
ตามที่ได้รับจดัสรร
ตามพระราชบัญญัติ
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ

ตอบสนองการ
ด าเนินงานตาม

พันธกิจจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
สื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะและ
การเรยีนรู้ ICT ส าหรับอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา โดยมี
การพัฒนาระบบไอทีให้สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ตา่งๆ ที่มี
ความทันสมัย เพื่อการก้าวไปสู่
เป้าหมายส าคญัของ
มหาวิทยาลยั คือความเป็น 
digital university 
- พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิด
ประโยชนส์ูงสุด อาทิการสรา้ง
รายได้เพิ่มจากพ้ืนท่ี โดยอาจ
เปิดให้หน่วยงานภายนอก เข้า
มาใช้บริการเช่าพ้ืนท่ีต่างๆ 
 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่ง
มหาวิทยาลยั
ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้
หน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์ โดย
จัดสรรแยกตาม
หมวดรายจ่ายแล้ว 
มหาวิทยาลยัยังมี
การบริหารจัดการใน
ส่วนรายได้อื่นๆ โดย
มิได้น ามาจัดสรรลง
หน่วยงาน แต่จะ
เก็บมาเป็นรายได้
สะสมของหน่วยงาน 
เพื่อเป็นการบรหิาร
จัดการและรองรับ
การปรับงบประมาณ
จากภาครัฐบาลใน
อนาคตต่อไป 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานบูรณาการโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้การด าเนินงานตาม 39 ดัชนีชี้วัด เพ่ือใช้ดัชนีชี้วัดพร้อม
ค่าเป้าหมายรายปีเป็นกรอบแนวทางในการวัดความก้าวหน้า และวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และ
เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบ 
ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ ยวข้องสามารถ
น าผลการด าเนินงานมาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงาน วางแผนในอนาคตเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป  
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดตั้งรัฐบาล
ที่ล่าช้า ส่งผลให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 
1  ตุ ล าค ม  2562  ท า ให้ ก รอบ ระยะ เวล าก ารจั ด ท า งบ ป ระม าณ ข องป ระ เท ศ เลื่ อ น ออก ไป  ทั้ งนี้  
ในส่วนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการ
ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระยะเวลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
โดยเริ่มจาก แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลพระนคร 
(ประมาณเงินรายได้) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (งบประมาณรายจ่าย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียด 
การถ่ายทอดแผน 

สู่การปฏิบัต ิ
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (งบประมาณประมาณเงินรายได้)  
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (งบประมาณ
รายได้) ในคราวประชุมสภาครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธท่ี 18 กันยายน 
2562 (กนผ. 5.1.1 - 07) 

มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดแผนให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ และน าไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตาม
ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จตามแผนของมหาวิทยาลัย 
(กนผ. 5.1.1 - 08)  

2. 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (งบประมาณรายจ่าย) 

มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบริบทประเทศที่ได้
เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีใน
ส่วนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

 

 2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณ
รายจ่ายไปพลางก่อน) 

ตามระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐบาล ช่วงเวลา ณ ขณะนั้น (กันยายน) 
สถานะการด าเนินงานอยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้
เป็นกฎหมาย) โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนส าหรับด าเนินงาน
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยจัดสรรงบประมาณ
ไม่เกินก่ึงหนึ่งของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

สืบเนื่องจากในเดือนกันยายน - ตุลาคม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งเป็น
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในส่วนของงบประมาณรายจ่าย
ไปพลางก่อน 

 จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ าย ไป พลางก่ อน ) เสนอต่ อสภ ามหาวิท ยาลั ย เพิ่ ม เติ ม 

และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ (รายจ่ายไปพลาง
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ล าดับ รายละเอียด 
การถ่ายทอดแผน 

สู่การปฏิบัต ิ
จากงบประมาณเงินรายได้ และสภามหาวิทยาลัยมติอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (งบประมาณรายจ่ายไปพลางก่อน) ในคราวประชุมสภา
ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 (กนผ. 5.1.1 - 09) 

 

ก่อน) เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
(งบประมาณรายจ่ายไปพลางก่อน) ให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ และน าไปปฏิบัติ  ทั้ งนี้ 
มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร  ร ะ ย ะ  3 ปี  ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  
(กนผ. 5.1.1 - 10) 

 2.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับสมบูรณ์)  

 ตามที่พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ได้ผา่นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา และประกาศใช้
เป็นกฎหมายเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 แล้ว มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนในส่วนที่เหลือ และปรับปรุง
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ให้
เป็นไปตามวงเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (ฉบับสมบูรณ์) ที่ประกอบ
ไปด้วย งบประมาณรายจ่ายตามทีไ่ด้รับจัดสรรจาก พรบ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณประมาณเงิน
รายได้ และกองทุนวิจัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมตัิแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในคราวประชุมสภาครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 1
พฤษภาคม 2563  
(กนผ. 5.1.1 - 11)  (กนผ. 5.1.1 - 12) 
 

มหาวิทยาลยัได้ถา่ยทอดแผนให้ทกุ
หน่วยงานรับทราบ และน าไปปฏบิัติ เมื่อวันท่ี 
16 เมษายน 2563 เพื่อน าไปบริหารจัดการใน
การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยับรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนด
ไว้ รวมถึงเพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานท้ังในด้านงบประมาณ 
และระยะเวลาที่จะด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบตักิารประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  
(กนผ. 5.1.1 - 13) 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาล ัยโดยกองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานจาก 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน 2 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา 
และกองนโยบายและแผนจะน าข้อเสนอแนะใช้ประกอบการทบทวนดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป โดย
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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     - ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 78 ดัชนีชี้วัด 
สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จ านวน 60 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 จ าแนกเป็น  

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวนรวมทั้งสิ้น 37 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่า
เป้าหมายจ านวน 34 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.89  

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  
รวมทั้งสิ้น 41 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 26 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.59  

จากผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและ
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

- ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 3 ดัชนีชี้วัด 
1. ดัชนีชี้วัดที่ 1.3.1.3 มหาวิทยาลัยควรก าหนดมาตรการการวัดผลสมรรถนะของนักศึกษาก่อน

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศออกมาบังคับใช้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2562 เป็นต้นไป ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือ ปรับกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึง
กฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่นี้  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังความกระตือรือร้น ในการวัดผลความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
รวมทั้งการสอบมาตรฐานต่างๆ ให้กับนักศึกษา 

2. ดัชนีชี้วัดที่ 3.4.1.2 หน่วยงานควรขับเคลื่อนการหารายได้จากการบริการวิชาการให้แก่สังคมให้
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งศูนย์/ ส านักจัดหารายได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายโครงการที่รับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นอิสระมากขึ้น 

3. ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.4 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการยกร่างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐใหม่ และอยู่ในขั้นตอนการจัดประชาพิจารณ์ ร่าง 
พรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ 14 , 29 พฤศจิกายน 2562 และ 3 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 โดยจะ
ด าเนินการตามข้ันตอนการยกร่างพระราชบัญญัติต่อไป 

- ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 4 ดัชนีชี้วัด 
4. ดัชนีชี้วัดนักศึกษาเข้าใหม่ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการปรับแผนการก าหนดค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจาก
จ านวนนักศึกษาจริงในปีที่ผ่านๆมาของดัชนีชี้วัดจ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ของผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะต้องด าเนินการให้สามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

5. ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดของผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละ
รายวิชาที่ดี จ านวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ/ค าแนะน าแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถด าเนินงานส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

6. ดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 

7. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกผลผลิต มหาวิทยาลัยควร
ก าหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของงบประมาณเงินรายได้ไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือการบริหารจัดการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับผล
การด าเนินงานจริงย้อนหลัง 5 ปี 

 แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานและสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา มีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
1. หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้ทราบแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล 
2. ทุกหน่วยงานควรมีการก ากับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกเดือนและทุกไตรมาส 
3. ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย และส่งรายงาน  

ผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่ก ากับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงาน  

ผู้ปฏิบัติส่งผลข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5. มหาวิทยาลัยควรหารือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ตามสภาวการณ์ที่มี  
การเปลี่ยนไป และสามารถเรียกข้อมูลการรายงานผลที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้   

 สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา  
1. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ให้สามารถใช้จ่ายจริงได้ในระดับที่สูง ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมหาแนวทางการแก้ไข เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงเท่าที่ควร  

2. ควรอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ส าหรับกิจกรรมที่เร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็นเพ่ือน า
งบประมาณเงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด  

3. มหาวิทยาลัยควรเร่งให้มีการจัดตั้งส านักจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการและ
บริหารจัดการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงระดับของความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย
ในการพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ประกอบกับอาจารย์บางท่านสามารถหาทุน/รายได้จากภายนอก (เช่น จากงานวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ) จะได้มีหน่วยงานดังกล่าวนี้รองรับในการบริหารเงินส่วนนี้ 

ทั้ งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์ (กนผ. 5.1.1 - 14) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) จากแผน
ภาพรวม ของดัชนีชี้วัดทั้งปี 112 ดัชนีชี้วัด เมื่อพิจารณาไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 50 ดัชนีชี้วัด 
ดังนั้นแผนดัชนีชี้วัดที่สามารถรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 62 ดัชนีชี้วัด โดยแสดง
รายละเอียดแผนและผลการด าเนินงาน จ าแนกได้ดังนี้ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

จ านวนแผนดัชนชีี้วัด 
จ านวนผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด 

รอบ 6 เดือน 
ผลการ

ด าเนินงาน (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80) แผน

ทั้งป ี

ยังไม่ถึง
รอบการ
รายงาน 
(N/A) 

แผนรอบ 
6 เดือน 

บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย  

ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 
ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

39 2 37 24 
 (64.86%) * 

6 
(16.22%) * 

7 
(18.92%) * 

ไม่บรรลุผล
ส าเร็จ 

 
2. ยุทธศาสตร์การจดัสรรฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

73  48 
 

25 2 
(8.00%) * 

23 
(92.00%) * 

- 
(0.00%) * 

ไม่บรรลุผล
ส าเร็จ 

 
ภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

112 50 
 

62 26 
(41.94%) * 

29 
(46.77%) * 

7 
(11.29%) * 

ไม่บรรลุผล
ส าเร็จ 

* ร้อยละ ค านวณจากแผนดัชนีช้ีวัด รอบ 6 เดือน 

จากแผนดัชนีชี้วัดที่สามารถรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 62 ดัชนีชี้วัด 
บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 26 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.94 ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 29 ดัชนีชี้วัด คิดเป็น 
ร้อยละ 46.77 และอยู่ระหว่างด าเนินงานจ านวน 7 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 11.29 โดยแบ่งออกเป็น  

 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 -2565) จากแผนดัชนีชี้วัดรอบ  
6 เดือนมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 37 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 24 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 64.86 ไม่บรรลุ  
ค่าเป้าหมายจ านวน 6 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.22 และอยู่ระหว่างด าเนินงานจ านวน 7 ดัชนีชี้วัด คิดเป็น  
ร้อยละ 18.92  

 ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแผนดัชนีชี้
วัดรอบ 6 เดือน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 25 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 2 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 8.00 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 23 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.00 

แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานและสิ่งที่มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาใน 
ครึ่งปีงบประมาณหลัง มีดังนี ้

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
1. กรณีที่มีการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หน่วยงานควรมีแผนส ารองเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเร่งการปรับแผนการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
2. หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้ทราบแผนการด าเนินงาน แผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล 
3. ทุกหน่วยงานควรมีการก ากับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกเดือนและทุกไตรมาส 
4. ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย และส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่ก ากับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงาน  
ผู้ปฏิบัติส่งผลข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6. มหาวิทยาลัยควรหารือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ตามสภาวการณ์ที่มีก าร
เปลี่ยนไป และสามารถเรียกข้อมูลการรายงานผลที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้   

สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา   
1 .ควรอนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินรายได้ส าหรับกิจกรรมที่เร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็นเพ่ือน า

งบประมาณเงินรายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
2. ควรมีคณะกรรมการปฏิรูปแผน เพ่ือก าหนดและทบทวนดัชนีชี้วัดของแผนต่างๆ โดยก าหนด

ดัชนีชี้วัดที่มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Digital  
3. ควรทบทวนดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 3.1 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ควรทบทวน
จ านวนของดัชนีชี้วัดให้มีเท่าท่ีจ าเป็น ไม่ควรมีมากเกินไป 

3.2 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีควรทบทวน
การก าหนดค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ทั้ งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  4/2563 เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยว่า การ
ที่มหาวิทยาลัยมีดัชนีชี้วัดของแผนที่มากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ และมหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการในการหารายได้ให้มากขึ้น ทั้งนี้มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และมอบกองนโยบายและแผนน าข้อเสนอแนะจากการประชุม   ไป
ด าเนินการต่อไป (กนผ. 5.1.1 - 15) 

 บทสรุป นอกจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินรวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนั้น 
มหาวิทยาลัยยังมีการทบทวนผลการด าเนินงาน และวัดผลด้วยระบบคุณภาพ PDCA เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการ
ด าเนินงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คือการประเมินผลการบรรลุ เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังที่ได้
รายงานมาข้างต้น เพื่อให้ผู ้บริหารทราบและได้ขอข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างปี เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกรอบเวลา 
และมหาวิทยาลัยจะน าข้อเสนอแนะรอบ 12 เดือน ไปประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป  
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รายการหลักฐาน 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1 - 01 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2574) 
กนผ. 5.1.1 - 02 - รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RMUTP Retreat) 

กนผ. 5.1.1 - 03 - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

กนผ. 5.1.1 - 04 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 4.13 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  

กนผ. 5.1.1 - 05 - หนังสือที่ อว.0652.18/3204 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง น าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(Pre-ceiling) 

กนผ. 5.1.1 - 06 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง) 

กนผ. 5.1.1 – 07 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 4.7 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (งบประมาณเงินรายได้) 

กนผ. 5.1.1 – 08 - หนังสือที่ อว.0652.18/2406 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง น าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณเงินรายได้) สู่การปฏิบัติ และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่าย) 

กนผ. 5.1.1 – 09 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 4.12 อนุมัตแิผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (งบประมาณรายจ่ายไปพลางก่อน) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

กนผ. 5.1.1 – 10 - หนังสือที่ อว.0652.18/3204 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง น าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(Pre-ceiling) (เอกสารชุดเดียวกับ กนผ. 5.1.1 – 05) 

กนผ. 5.1.1 – 11 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 4.10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1 – 12 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร 
กนผ. 5.1.1 – 13 - หนังสือที่ อว.0652.18/1449 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง น าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับสมบูรณ์ สู่การปฏิบัติ 
กนผ. 5.1.1 – 14 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ระเบียบ

วาระท่ี 4.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

กนผ. 5.1.1 – 15 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ระเบียบ
วาระท่ี 4.8 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบท ทั้งบริบทภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทประเทศ ซึ่งได้มีการปฏิรูปกระบวนการจัดท าแผนในการทบทวนบริบทต่างๆ 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการการถ่ายทอดแผนให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จตามรอบเวลาการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางรตนมน   จนัทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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5.1.2. การวิเคราะห์การเงิน 

 

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

การจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการภายใต้การค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลผลิตผู้ส าเร็จด้านสังคมศาสตร์ โดยมีแนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ในพันธ
กิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
 2. ค่าสาธารณูปโภค รวมค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและปันเข้าสู่คณะด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
 3. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง น าสู่คณะตามรายชื่อของบุคลากร 
 4. ปันค่าใช้จ่ายจากส านักงานคณบดี ลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
   5. การค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยน าจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 
 6. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร โดยท าการวิเคราะห์ความคุ้มทุนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
จ านวนนักศึกษาจริง และจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 

ผลการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรและความคุ้มค่าของหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

หน่วยงาน พัฒนานักศึกษา 
พัฒนา
อาจารย์ 

พัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาจัดการ
เรียนการสอน 

คณะศลิปศาสตร ์ 23.65 46.95 12.66 16.74 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 29.01 45.62 17.45 7.92 

คณะบริหารธรุกิจ 20.64 31.31 19.01 29.04 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 23.04 39.83 15.83 21.30 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 32.87 31.93 21.51 13.69 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 23.44 38.07 27.31 11.19 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 23.96 34.05 20.40 21.59 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 27.83 31.52 24.90 15.74 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 21.39 29.42 27.14 22.04 

รวม 24.20 37.19 18.88 19.73 
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จากข้อมูลดังตารางสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านของด้านการ
พัฒนาอาจารย์ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 37.19 ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม ด้านการพัฒนานักศึกษาภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 24.20 ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าเสื่อม
ราคาครุภัณฑ์อาคาร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 19.73 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และพัฒนาบุคลากรภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 18.88 ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรวม และงบกลางค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตร ตามล าดับ ซึ่งสัดส่วนค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวส่งผลต่อต้นทุนต่อหลักสูตรที่มีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ต้นทุนต่อหลักสูตร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรรวมจ านวน 59 หลักสูตร ซึ่งจากการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยหลักสูตรพบว่ามีหลักสูตรจ านวน 25 หลักสูตรที่มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรลดลง และมีหลักสูตรจ านวน 
33 หลักสูตรที่มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหลักสูตรที่
มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรที่ต่ าที่สุดในระดับปริญญาตรี ได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรจ านวน 20,353.19 บาท เนื่องด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษา
ทั่วไปเป็นวิชาพ้ืนฐานซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วยซึ่งส่งผลท าให้
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ที่สูงกว่าหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ ส่งผลท าให้มีต้นทุนต่อหลักสูตรที่ต่ ากว่า
หลักสูตรสาขาวิชาอ่ืนๆ และหลักสูตรที่มีอัตราต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรที่สูงที่สุดรในระดับปริญญาตรี คือหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรจ านวน 430,807.31 บาท 
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายด้านของวัสดุอุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และอาคาร ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่คอนข้างสูงส่งผลท าให้มีอัตราต้นทุนต่อหลักสูตรที่ค่อยข้างสูงกว่าหลักสูตรอ่ืนๆ 

จากการผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่าย และต้นทุนต่อหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราต้นทุน
ต่อหน่วยหลักสูตรมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเนื่องจากในแต่ละหลักสูตรมีบริบทที่แตกต่างกันไป ซึ่งปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรมีอัตราที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่มีผลมาจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES 
มีอัตราที่ลดลงประกอบกับมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายที่มีเพ่ิมขึ้นเช่น ค่าใช้จ่ายในกลุ่มของค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาอาจารย์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการด าเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติหรือมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหลักสูตรระหว่างปีงบประมาณ 2561 
และ 2562)  

ทั้งนี้จากความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนค่าใช้จ่าย และต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงขึ้นมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มค่าใช้จ่ายบุคลากรประกอบด้วย ค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 
5 โดยมอบทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และส่งเสริมให้การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้ค่า FTES สูงขึ้น
เพ่ือให้ต้นทุนต่อหลักสูตรลดลงและเกิดความคุ้มค่าในทุกหลักสูตรต่อไป (กค.5.1.2-02 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , กค.5.1.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)) 

 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร 

เมื่อน าต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรมาเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉลี่ยอยู่ที่ 
24,000 – 198,000 บาทต่อปีการศึกษาอาจมีความไม่คุ้มค่า แต่เมื่อน ารายรับค่าธรรมเนียมจากการจัดการศึกษาต่อ
หน่วย และรายรับจากเงินงบประมาณรายจ่ายต่อหน่วย มาค านวณจ านวนนักศึกษาณ จุดคุ้ มทุนแล้ว พบว่า ใน
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จ านวน 59 หลักสูตรนั้น มีจ านวน 39 สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามากว่าจุดคุ้มทุน และมีจ านวน 18 สาขาวิชาที่มี
จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าจุดคุ้มทุน ส าหรับหลักสูตรศึกษาทั่วไปจ านวน 2 หลักสูตรสาขาวิชามิได้น ามาค านวณ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนให้กับสาขาอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ได้เกิดจากการวิเคราะห์จาก
ตัวเลขทางการเงินเป็นหลัก และภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้  (กค.5.1.2-02 ตารางที่ 5 ตาราง
แสดงจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน)   

ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 มี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 86.92 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับชื่อเสียงมากมายอาทิเช่น ทีมคณะจารย์และนักศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร์ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ทักษะ จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล และสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ พร้อมรางวัลรองชนะเลิศ  และรางวัลชมเชยอีกหลายรายการ จาก 4 
สาขาวิชา ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ 9 มทร. 

นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจยังได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "Brass Birmingham" เกมส์พลิกโลก
อุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ซัพพลายเชน ในการแข่งขันบอร์ดเกมระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ และรางวัล
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Oral Presentation เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง “แอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิในห้อง Data Center ออนไลน์  

นั กศึ กษ าของคณ ะวิศ วกรรมศาสตร์  ชมรม  RMUTP Formula Student นั กศึ กษ าสาขาวิช า
วิศวกรรมเครื่องกลยังได้รับรางวัลล าดับที่ 5 ของประเทศ รวมถึงได้รับรางวัล Best Improvement, รางวัลล าดับที่ 
2 Acceleration Event และรางวัลล าดับที่ 3 Efficiency Event   

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลที่ 1 ระดับเอเชีย ในการแข่งขัน Shell eco-marathon 
Asia 2019  ในรุ่นประเภท prototype (internal combustion engine) รางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม TGGS STI Awards Contest 2019 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่1 การแข่งขันประเภทสื่อการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ในการแข่งขัน THEACING ACADEMY AWARD 
2019 8th และรางวัลที่ 1 “พัฒนาทีมยอดเยี่ยม” ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา โดยมีแนวความคิดของการ
ประหยัดพลังงาน “น้ ามัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน” ในการแข่งขัน Honda Econo Mileage 
Challenge ปีที่ 21  

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบ
แฟชั่น ประเภทชุดราตรี ภายใต้แนวคิดแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล วิถีผ้าเมืองหนองบัวลุ่มภูสู่สากล  

นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ท ากิจกรรมและโครงการที่ได้รับชื่อเสียงมากมายอาทิเช่น  
เหรียญทองคะแนนรวมรองอันดับ 1 การแข่งขันแกะสลักประเภททีม 3 คน ในงาน “Pattaya Hospitality Show 
2019” รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ รายการ Free Style Fruit & Vegetable Carving 
ประเภททีม 2 คน  ในงาน Andaman Hotelier 2019 มหกรรมงานโรงแรม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จาก
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค การจัดดอกไม้ (Floristry)  

นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้ท ากิจกรรมและโครงการที่ได้รับชื่อเสียง
มากมายอาทิเช่น รางวัลน าเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ "ยอดเยี่ยม" สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และ
งานสร้างสรรค์ จากผลงานโครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์ส าเร็จรูปเพ่ืองานบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP แบบยั่งยืน 
ที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัด หนองคายในการประกวดผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ครั้งที่ 11 (ประจ าปี 2561 -2562) ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ ประเภทใบหญ้า
แฝก ด้านความคิดสร้างสรรค์ และรางวัลชนะเลิศ ภาคการประกวดโปสเตอร์ และรางวัลชมเชย ภาคการบรรยาย ใน
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การน าเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงบูรณา
การสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM+2) ครั้งที่ 
12 เป็นต้น 

จากการด าเนินงานในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร เช่น ด้านการเก็บ
รวบรวมค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายในบ้างรายการที่ไม่สามารถระบุลงเป็นค่าใช้จ่ายของหลักสูตรสาขาวิชาได้ ซึ่ง
ต้องด าเนินการปันส่วนค่าใช้จ่ายลงตามหลักสูตรสาขาวิชา อาทิเช่นค่ าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าที่ด าเนินตั้งเบิกในภาพรวมของหน่วยงาน และคณะผ่านระบบกรมบัญชีกลาง ค่าใช้จ่ายในส่วนของงบ
กลาง (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ด้านรายรับ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเก็บรายรับค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษาในภาพรวมของคณะมิได้บันทึกรายรับลงตาม
หลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร  

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลดังกล่าว ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาในการ
ค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้กระบวนการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นขึ้น 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กค.5.1.2-01   รายงานต้นทุนต่อหลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กค.5.1.2-02 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กค.5.1.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
 
จุดเด่น 
     มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ มีประสิทธิภาพในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตามหลักสูตรสาขาวิชาให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญา  มากลิน่ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายอภิสิทธิ์   ตนัอ่วม ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง 

 

3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย 
        ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ 
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน โดยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหารสูง คือ อธิการบดีท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดี ผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานร่วมท าหน้ าที่เป็น
กรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว มีหน้าที่ในการจัดวางนโยบาย ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผลและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กนผ.5.1.3-01)  

 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตที่มหาวิทยาลัยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  
ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- ภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษา ที่ต้องปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ และสภาพสงคมปัจจุบันประเทศไทยก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนื่องจากอัตราการเกิดน้อยลง
อีกทั้ง ระบบการรับนักศึกษานอกเหนือจากระบบแอดมิดชั่นกลาง ปัจจุบันนักศึกษามีทางเลือกที่หลากหลาย เช่น 
โครงการรับตรง  โควตาพิเศษ และระบบTCAS 5 รอบตามมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนต่างๆ ที่สามารถน าเด็ก
เข้าสูระบบตั้งแต่เนิ่นๆ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันสถานการณ์ เพราะจ านวนนักศึกษาที่ลดลงท าให้
มหาวิทยามีรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย  
 - ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง จากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างกว้างขวางและมีการชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนใหวทางการเมืองต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้มาตรการทางกฎหมายที่
เข้มงวด ได้แก่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศกฎอัยการศึก หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจาก
กลุ่มผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
 - การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของผู้น าประเทศ ในรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เน้น 
การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมในการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา ทักษะการแก้ปัญหา และมีความรู้
ความคิดในเชิงวิเคราะห์ เพ่ือก้าวสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ 
 - การได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่น้อยลงทุกปี เนื่องจากรัฐบาลเริ่มที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐ แปรสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับมากข้ึน 
เมื่อพบว่ามหาวิทยาลัยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
จึงได้น าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว มาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงต่อไป (กนผ.5.1.3-02)  
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 3. จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงได้น ามาพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดนโยบายและได้ด าเนินการการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือหาค่าระดับความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง และ  
ได้พิจารณาก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงฯ จ านวน 5 เรื่องและได้น าสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละแผนบริหารความเสี่ยงฯ ด าเนินการตามแผนฯ โดยมีรายละเอียดของแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ดังนี้ (กนผ.5.1.3-03) 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

แผนบริหารความเสี่ยงฯ 

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของผู้น าประเทศ 1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ 
การเป็น Digital University 

- ภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษา 2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ 
แต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ประเทศไทย 4.0 
3. แผนการจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว 

- ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง 
- การได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่น้อยลงทุกปี 

4. แผนการจัดหารายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิพภาพการหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
5. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม 

 

มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการด าเนินงานอยู่ เป็นระยะ จ านวน 2 ครั้ง คือ การรายงานผล  
การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เพ่ือมหาวิทยาลัยจักได้น าผลการด าเนินงานดังกล่าวมาประเมิน  
ในภาพรวมของความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ช่วงเวลาระหว่าง 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 62 ของปีการศึกษา 2562) (กนผ.5.1.3-04) มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเป็นสากลมากขึ้นโดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงได้มีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ๆ ระยะสั้นที่หลากหลาย ส่งผลให้ ความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนากระบวนการพัฒนา
หลักสตูร (Curriculum 
Development) อาทิ ระบบการ
ร่างหลักสูตร ระบบการน า หลักสตูร
ไปใช้ และระบบการประเมิน
หลักสตูร 

มหาวิทยาลยัไดม้อบหมายใหส้ านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ก าหนดแนวทาง
จัดท าหลักสูตรโดยให้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์และประสานงานกับคณะผู้จัดท าหลักสตูรให้
ทราบถึงเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร เมื่อคณะเริม่ด าเนินการจัดท าร่างหลักสตูร ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนกับคณะจะประสานงานกัน เพื่อให้การด าเนินงานจัดท า
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณวุฒิของสภาวิชาชีพท่ีก ากับและก่อนท่ีจะน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลยันั้น ทุกหลักสูตรต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจร่าง
หลักสตูรก่อน โดยที่คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
- ทบทวนและปรับปรุงหลักสตูรทีล่้า
หลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 
Thailand 4.0 ให้มีความ 
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
  
 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักสตูรให้มเีนื้อหา
ให้ทันสมัย ทันต่อภาวการณเ์ปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 14 สาขาวิชา ดังนี ้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
จ านวน 4 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาเครื่องกล  
2. สาขาวิชาอุตสาหการ 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
4. สาขาวิชาวิชาชีพครู 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
จ านวน 1 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
คณะบริหารธุรกิจ  
จ านวน 2 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมลูเชงิธุรกิจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน 5 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
2. สาขาวิชาเครื่องกล 
3. สาขาวิชาอุตสาหการ 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
5. สาขาวิชาวิชาชีพครู 

โดยหลักสตูรส่วนใหญ่ที่มีการทบทวนและปรับปรุงเป็นหลักสตูรหลักและเป็นหลักสูตร 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งเน้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาบัณฑติที่ปฏิบตัิงานได้จรงิ (Hands On) รวมถึง
ส่งเสริมนวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบเชิงบูรณาการ โดยแต่ละ
รายวิชาต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรร และการปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพส่งเสรมิการพัฒนาและปรับปรุง Competency Skill ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติได้จริง ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่าย
ภาคประกอบการ 
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กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
- เตรียมความพร้อมของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรและอาจารยผ์ู้สอน
ให้มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หรือ มีการจดักลุม่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุม่
เครือข่ายอาจารย ์

มหาวิทยาลยัด าเนินการอบรมให้อาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการผลิตบณัฑิต
นักปฏิบัติ พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนและการประเมินผล พัฒนาทักษะวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงโดยสนับสนุนให้อาจารยไ์ปอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง และท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ หรือวิทยาการให้กับสถาประกอบการในเรื่องที่
เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้อาจารย์คิดคน้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ในการรองรบั
การผลิตก าลังคนตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาต ิ

- สร้างหลักสูตรใหม้ีความโดดเด่น มี
ความแตกต่างจากคู่แข่ง สามารถ
แข่งขันในเชิงคุณภาพได้ อาทิ 
หลักสตูรระยะสั้น หลักสูตรภาค
พิเศษ 

มหาวิทยาลยัมีการออกแบบหลักสตูรการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์การ Reskill & 
Upskill ให้สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถท างานในภาคอตสาหกรรมได้จริง 
โดยเฉพาะในด้านการท างานร่วมกบัเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  รวมถึงการต่อยอด
เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลคา่ให้กับการท างานในภาคอุตสาหกรรมได้จริง โดยจัดท าเป็น
หลักสตูรระยะสั้น จ านวน 21 หลกัสูตร 

 
 4. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนการประเมิน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 โดยการวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานแผนฯ ที่ผ่านมา แล้วพบว่า มีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หลายประเด็นที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการบริหารจัดการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้มีการจัดประชุม
หารือเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่
มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
บุคลากรและนักศึกษา ท าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการอย่างเร่งด่วนและเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่เชื้อทั้งห้าม 
การเดินทางเข้า - ออกประเทศของพลเมือง การปิดเมือง และการกักตัว  
 - สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่มีระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้นและขยายวงกว้าง   
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือ
หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังกล่าว และได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยง  
ที่ส าคัญ ดังนี้ (กนผ.5.1.3-05) 
 1. ความคุ้มค่าของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2. ความปลอดภัยในภาวะวิกฤต 
 3. การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) 
 4. การควบคุมภายใน 
โดยจะมีการน าประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวไปทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ.5.1.3-01 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1130/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กนผ.5.1.3-02 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

กนผ.5.1.3-03 แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กนผ.5.1.3-04 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 

กนผ.5.1.3-05 รายงานการประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยในทุกระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานใน
สังกัด รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง   
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางรตนมน   จนัทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
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5.1.4. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
      มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานและการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
          1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาและบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.  2560 – 2564) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และบริบทภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ดังนี้ 
 1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
 1.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณไว้ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์  61 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งสิ้น 78 ตัวชี้วัด  จ าแนกเป็น 
                   - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 37 ตัวชี้วัด 
                    - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ฯ  2562  41 ตัวชี้วัด (กบ.5.1.4-01)  
 1.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณไว้ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์  63 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งสิ้น 112 ตัวชี้วัด  จ าแนกเป็น 
                   - ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 39 ดัชนี้ชี้วัด  
                      - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ฯ 2563  มี 73 ดัชนี้ชี้วัด (กบ.5.1.4-02) 
              1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผนด้านการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
             1.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดจ านวน 60 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 18 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
23.08 (กบ.5.1.4-03) 

 จากการประเมินผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พบว่าความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ  ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย  
จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 81.29  และมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80  ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ  82.73   
จากการที่นักศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  เป้าประสงค์ที่ 1 .4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม (กบ.5.1.4-04)  
              1.2.2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
62 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 26 ดัชนีตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.94 (กบ.5.1.4-05) 
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 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 86.79 จากการที่นักศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
การตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิด
เป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม  (กบ.5.1.4-06)  
           2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
              การบริหารราชการให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามพันธกิจในการ
ด าเนินงานเพ่ือไม่ให้เสียงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนาและบริหารจัดการ
งานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ.ศ . 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบระบบงานงบประมาณที่เน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์  และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณตามก าหนดส านักงบประมาณและมหาวิทยาลัยได้เสนอรายงาน
การติดตามเป็นประจ าทุกไตรมาส ของปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยมีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ (กบ.5.1.4-07 - กบ.5.1.4-09) 
              2.1 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพ่ือให้การจัดส่ง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกดิความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่า
กระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสารและที่ส าคัญท าให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
(กบ.5.1.4-10)  

   2.2 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management – BPM) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) มาบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกอง
นโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพื่อความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลให้เกิดความสะดวกคล่องตัว
และรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.5.1.4-11)  
               2.3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี  ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
                   - โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 (กบ.5.1.4-12) 
                   - โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 1 
วันที่ 28 -29 ตุลาคม 2562  รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562  (กบ.5.1.4-13) 
          - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2563”  
(กบ.5.1.4-14) 
            - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหาร
ทรัพย์สิน (กบ.5.1.4-15)               

              3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
               ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มหาวิทยาลัย ฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายและ
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แตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และ
ประเทศชาติ สร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังนี้ 
              3.1 จัดกิจกรรม โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เช่น   
                    1)  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce” ภายใต้โครงการ Young 
Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562  และหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562  (กบ.5.1.4-16) 
                  2) โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ให้แก่ศิษย์เก่า และนักศึกษาปี 4 
ภาคปกติ และเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคคลทั่วไป ระยะที่ 1 
ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562  และระยะที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 (กบ.5.1.4-17) 
              3.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ  
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานเพ่ือการท างานอย่างมีระบบ อาทิ เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีจุด
ศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษา หรือที่ เรียกว่า one stop service ซึ่งนักศึกษาทุกคนของ
มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว โดยก าหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญภายในเวลาที่ก าหนด อีกทั้งได้รับการ
บริการที่ดี และตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (กบ.5.1.4-18) 
              3.3 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  
การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กบ.5.1.4-19 –กบ.5.1.4-22) 
              3.4 การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 

    จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์ 
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนช่องทางต่าง ๆ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ
หนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานสังกัด ดังนี้ 
                1)  จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1       
หน้ากองสื่อสารองค์การ (กบ.5.1.4-23) 
                2)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx  (กบ.5.1.4-24) 
                3)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางโทรศัพท์สายตรงกองบริหารงานบุคคล   
งานวินัยและนิติการ เบอร์ 02-665-3743   
                4) มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางหนังสือระบบสารบรรณ (กบ.5.1.4-25) 
                  5) มีช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning RMUTP ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://lms.rmutp.ac.th/   (กบ.5.1.4-26)  
                6)  มีช่องทางประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/  กบ.5.1.4-27) 
                7)  มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและ 
งานทะเบียน  http://203.158.144.140/QCur/ (กบ.5.1.4-28) 
    ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทาง  
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการการร้องเรียน (กบ.5.1.4-29) 

  

http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx
http://lms.rmutp.ac.th/
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              3.5  มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปค้นหาหนังสือ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์แบบออนไลน์  http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx  (กบ.5.1.4-30)   
            4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 
                เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมถึงแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูก
น าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการแพร่หลาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
นวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น  
  1) การมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 ปี    
  2) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา   
  3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก   
  4) มีผลงานการให้บริการวิชาการ เช่นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น (กบ.
5.1.4-31)          
           5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
               ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามกฎหมาย  
อย่างเสรี และตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ มหาวิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดแนวทางการท างานไว้ดังนี้ 
               5.1 ในบางกิจกรรม มหาวิทยาลัย ฯ ใช้วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือเน้นความเป็น
กลาง ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยให้มีตัวแทนของบุคลากรทั้งด้านบริหารด้านวิชาการ
และด้านสนับสนุนวิชาการ รวมถึงบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือร่วมท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ด้าน
วิชาการและด้านบริหารงาน ให้เกิดความเป็นธรรม เช่น คณะกรรมการพิจารณาจัดท าหลักสูตร (กบ.5.1.4-32)  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบ.5.1.4-33)  คณะกรรมการประจ าคณะ/สถาบัน (กบ.
5.1.4-34) 

  5.2 มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ในสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document)   

   5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่สอบทานสาระส าคัญทาง
การเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยง และ
เสนอแนะมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการฝ่ายข้างมากประกอบด้วย
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความเป็นกลาง ตามค าสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 8/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (กบ.5.1.4-35) 
              5.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือวางหลักการ และ
รวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับการตรวจประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 196/2563  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (กบ.5.1.4-36)  และ

http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน (กบ.5.1.4-37) 
               5.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  (กบ.5.1.4-38) 
 5.6 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มาก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านสมรรถนะการบริหาร เพ่ือเป็นเกณฑ์ประเมินการบริหารงานของคณบดี/ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก  (กบ.5.1.4-39) 
          6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
              มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น  
ร่วมเสนอปัญหาและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีทิศทางในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม ดังนี้ 
              6.1 ในการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากรทุก
ประเภท ทั้งจากผู้บริหาร กลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้ตัวแทนของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีโอกาส
ร่วมกันก าหนดตัดสินใจรูปแบบในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กบ.5.1.4-40) 
              6.2  แต่งตั้งบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือวางหลักการและรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับ            
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 196/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน (กบ.5.1.4-41) 
              6.3 จัดให้คณบดีทุกคณะร่วมประชุมเพ่ือเลือกตัวแทนท าหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ จ านวนหกคน ดังนี้ 1. นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  2. ผศ.ดร.ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท  3. 
ดร.วิชชพร  เทียบจัตุรัส  4. ดร.คมเขต  เพ็ชรรัตน์  5. ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข  และ 6. ดร.ปริญญา  มากลิ่น ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 (กบ.5.1.4-42) 

   6.4 ในการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ได้ตัวแทนของกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (กบ.5.1.4-43) 
          7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
              เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จ าเป็นที่จะต้องกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจการตัดสินใจ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจบางประการไปยังผู้บริหารระดับรองอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด   
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ให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการกระจายอ านาจและมอบอ านาจตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
ดังนี้   

 7.1 อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ความรวดเร็ว คล่องตัว โดยมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังรองอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ที่ 1283/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2561 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 132/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 
มกราคม 2562  และค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 205/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  (กบ.5.1.4-44) 

 7.2  อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสม เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานให้มีความคล่องตัว เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามค าสั่งที่ 377/2560  เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 (กบ.5.1.4-45) 

 8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
   การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัย จ าต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้อง ชอบธรรมตามกฎ 

ระเบียบ  ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ แต่ด้วยสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
เป็นธรรมในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานดังนี้   

  8.1 แก้ไขหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งบุคลากรต าแหน่งวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  โดยออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 (กบ.5.1.4-46)   

  8.2 ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2563  โดย
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ 
ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาวิชาการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน (กบ.5.1.4-47) 

   8.3 ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2563  โดย
ให้มีความครอบคลุม ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น (กบ.5.1.4-48) 

    9. หลกัความเสมอภาค (Equity)  
 การปฏิบัติราชการเพ่ือให้บุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย ได้รับการปฏิบัติหรือรับบริการ   อย่าง

เสมอภาค เท่าเทียมกัน ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการหรือบุคลากรในสังกัดพึงได้รับความคุ้มครอง ตาม
กฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดโดยตลอด ดังนี้ 

        9.1 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่มีการจ ากัดเงื่อนไขของผู้สมัครในเรื่องเพศ ถิ่นก าเนิด ภาษา ความพิการทางกาย หรือการ
เป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (กบ.5.1.4-49)    
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              9.2 การประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งในต าแหน่ง
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยไม่มีการจ ากัดเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติว่าต้องเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อได้  
  1) การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (กบ.5.1.4-50)    
  2) การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคล 
พระนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสภาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (กบ.5.1.4-51)      

   3) การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (กบ.5.1.4-52) 

   9.3 การจัดสวัสดิการที่จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยตามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ฯ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในประกาศฉบับนี้ ก าหนดนิยามค าว่า “สมาชิก
สวัสดิการ” หมายความว่า บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (กบ.5.1.4-53)     

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
  ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการ คณะท างานหรือกลุ่มบุคคลที่มีกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับก าหนดให้ด าเนินการในรูปของมติกลุ่ม จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องแจ้งกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย 
เพ่ือประชุมลงมติหาข้อยุติหรือข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้คณะ/กลุ่มบุคคลต่าง 
ๆ หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดสิทธิไว้ ได้ประชุมลงมติหรือหาข้อสรุปตามวาระ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

 10.1 ในการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย ฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามล าดับก่อนหลัง ตาม
ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 8 สิงหาคม 
2562 (กบ.5.1.4-54) 
   10.2 ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  มหาวิทยาลัย ฯ 
จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ ตามล าดับก่อนหลังตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (กบ.5.1.4-55)   
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รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กบ. 5.1.4-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กบ. 5.1.4-03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)  หน้า 17 
กบ. 5.1.4-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

(1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)  หน้า 21 
กบ. 5.1.4-05 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  หน้า 122 
กบ. 5.1.4-06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  หน้า 3 
กบ. 5.1.4-07 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

กบ. 5.1.4-08 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2  
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-09 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 
(1ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    
กบ. 5.1.4-11 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2552 

เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และ HRM เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-12 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 06521.19/1434 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

กบ. 5.1.4-13 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/1328  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562   
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 

กบ. 5.1.4-14 หนังสือกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ อว 0652.16/อย. 642   
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2563” 

กบ. 5.1.4-15 หนังสือกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0652.17/-  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 

กบ. 5.1.4-16 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานบริหารทั่วไป  ที่ อว 0652.28/44 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม2562 เรื่อง ขอ
อนุมัติโครงการหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce” ภายใต้โครงการ Young 
Talent ใน e-Commerce Park 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-17 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานบริหารทั่วไป  ที่ อว 0652.28/144 ลงวันที่ 8 ตุลาคม2562 เรื่อง ขอ

อนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 
กบ. 5.1.4-18 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
กบ. 5.1.4-19 Flow chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
กบ. 5.1.4-20 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 5.1.4-21 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 5.1.4-22 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 5.1.4-23 ภาพกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.4-24 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 
กบ. 5.1.4-25 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 
กบ. 5.1.4-26 หน้าเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  
กบ. 5.1.4-27 หน้าเว็บไซต์แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/ 
กบ. 5.1.4-28 หน้าเว็บไซต์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  http://203.158.144.140/QCur/ 
กบ. 5.1.4-29 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/599 ลงวันที่ 

12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
กบ. 5.1.4-30 หน้าเว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx 
กบ. 5.1.4-31 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ณ ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.4-32 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 48/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่าง

หลักสูตร ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 
กบ. 5.1.4-33 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 29/2559 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 23/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 19/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

กบ. 5.1.4-34 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 881/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 
536/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/
http://203.158.144.140/QCur/
http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-35 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
กบ. 5.1.4-36 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 196/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ส่งเสริมและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.4-37 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.4-38 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562 และ นโยบายป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

กบ. 5.1.4-39 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

กบ. 5.1.4-40 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

กบ. 5.1.4-41 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 196/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงาน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.4-42 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 

กบ. 5.1.4-43 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

กบ. 5.1.4-44 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 205/2562  เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ที่ 132/2562  เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม)  
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562  ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1283/2561 เรื่อง 
มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.4-45 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 377/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 

กบ. 5.1.4-46 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 

กบ. 5.1.4-47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.4-48 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 
กบ. 5.1.4-49 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
พระนคร ฉบับที่  7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

กบ. 5.1.4-50 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ  
สรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

กบ. 5.1.4-51 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.4-52 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ 
สรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.4-53 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

กบ. 5.1.4-54 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัคร
และการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 

กบ. 5.1.4-55 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาวินัยและธรรมภิบาล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการ  โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมิน การบริหารจัดการ โดยครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการด าเนินงาน   
การจัดการความรู้  (Knowledge Management Manual) มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระนคร                       
(ศจร.5 .1 .5 -01) เพ่ือเป็ นกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ของทุกหน่ วยงานในสั งกัด                       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในแนวทางเดียวกัน                               
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ ดังนี้ 
        การก ากับการด าเนินการจัดการความรู้  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการก ากับการด าเนินการจัดการความรู้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 29 หน่วยงาน  แบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ รวม 9 คณะ ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3) คณะเทคโน โลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะบริหารธุรกิจ                          
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7) คณะศิลปศาสตร์  8) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น และ 9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  หน่วยงานระดับสถาบัน/ส านัก                      
รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  4) สถาบันภาษา 5) สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 6) สถาบันอัญมณี 
เครื่องประดับไทยและการออกแบบ และ7) ส านักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยกองต่าง ๆ และหน่วยงานเทียบเท่า
กอง รวม 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองคลัง 3) กองนโยบายและแผน 4) กองบริหารงานบุคคล 5) กอง
พัฒนานักศึกษา 6) กองวิเทศสัมพันธ์ 7) กองสื่อสารองค์การ 8) กองศิลปวัฒนธรรม 9) ส านักประกันคุณภาพ และ
10) สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เทียบเท่ากอง อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ศูนย์การจัดการความรู้ 2) ส านักงานตรวจสอบภายใน  และ 3) ศูนย์บ่ม
เพาะธุรกิจ   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Center : KM) เพ่ือก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ โดยมี 

- โครงสร้างการแบ่ งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                    
พระนคร (ศจร.5.1.5-02)  

- โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ของคณะ (ศจร.5.1.5-03)  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหาร

จัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1.5-04)  
- วิสั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ  เป้ าป ระส งค์  น โยบ าย  เป้ าหมาย  ยุ ท ธศาสตร์  วั ตถุป ระสงค์  ม าตร การ  

(ศจร.5.1.5-05)  
- องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ (ศจร.5.1.5-06)  
- แผนการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-07)  แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-08)  โดยได้รับ

การอนุมัติวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตร การ                    
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การจัดการความรู้ฯ จากมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ฯ ลงสู่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย                         
(ศจร.5.1.5-09) ตลอดจนมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM RMUTP (ศจร.5.1.5-10) 

- ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP ในระดับคณะและหน่วยงานแสดงใน
เว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือประสานงานและก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-11)  
        การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  

- การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เ พ่ือถ่ายทอด
นโยบาย ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน การเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ไปยังหน่วยงาน                    
ของมหาวิทยาลัย โดยน าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) มาใช้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-12) 
        - การประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-13)  
        - การส่งรายงานผลการด าเนินงานมายังศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือให้ศูนย์การจัดการความรู้ด าเนินการสรุป
เป็นภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-14)  
        การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ    

- การจัดท าหนั งสือ อิเล็กทรอนิกส์  (eBook) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management Manual) (ศจร.5.1.5-01) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
เป็นระบบ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการเข้าถึงความรู้ 
        - การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Happy Brain ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากร (ศจร.5.1.5-15) โดยการจัดโครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ การท างานของ
หน่วยงาน เรื่อง การจัดการความรู้รายบุคคล : KM Individual ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ศจร.5.1.5-16) 
        - การประกวดคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้        
เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-17)  
        - การจัดท าคลังความรู้ ทะเบียนความรู้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM (ศจร.5.1.5-18) เพ่ือสนองตอบนโยบายใน
การเป็น Digital University ของมหาวิทยาลัย และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการความรู้ 
รายการหลักฐาน 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-01 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้  

(Knowledge Management Manual)  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6 
 

ศจร.5.1.5-02 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
ราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/x7Qvpq 
 

ศจร.5.1.5-03 โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ ของส านักงานคณบดี  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/Yz3ykg 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6
https://goo.gl/x7Qvpq
https://goo.gl/Yz3ykg
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ

บริหารจัดการความรู้ในองค์กร ท่ี 1196/2561  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/ค าสั่ง-ฯ-
62.pdf และค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 840/2562   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/12/ค าสั่ง-ปี-
63.pdf 
 

ศจร.5.1.5-05 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 
2563 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 
 

ศจร.5.1.5-06 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 
 

ศจร.5.1.5-07 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 2563  เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 
 

ศจร.5.1.5-08 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1-
kPCJTptAOVbugtPz4mfVTGBfuzBjJED/view?usp=sharing 
 

ศจร.5.1.5-09 บันทึกข้อความที่ อว 0652.27/236 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์และมาตรการการจัดการความรู้ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                 
เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1aZ1xfw8mXbgBfO-
Xhn5ZfaO8IOMJfB6b/view?usp=sharing 
 

ศจร.5.1.5-10 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ และแผนการ
จัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 
 

ศจร.5.1.5-11 ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP                                                  
เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/QScnxR และ https://goo.gl/Vwimcf 
 

ศจร.5.1.5-12 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting)  
เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1T7p0vrJIJkOp08LUDNzlQ-
TeyIL6dEuo/view?usp=sharing 

ศจร.5.1.5-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้                     
ในองค์กร มทร.พระนคร และรายงานการประชุมฯ  

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/คำสั่ง-ฯ-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/คำสั่ง-ฯ-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/12/คำสั่ง-ปี-63.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/12/คำสั่ง-ปี-63.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
https://drive.google.com/file/d/1-kPCJTptAOVbugtPz4mfVTGBfuzBjJED/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-kPCJTptAOVbugtPz4mfVTGBfuzBjJED/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aZ1xfw8mXbgBfO-Xhn5ZfaO8IOMJfB6b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aZ1xfw8mXbgBfO-Xhn5ZfaO8IOMJfB6b/view?usp=sharing
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
https://goo.gl/QScnxR
https://goo.gl/Vwimcf
https://drive.google.com/file/d/1T7p0vrJIJkOp08LUDNzlQ-TeyIL6dEuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7p0vrJIJkOp08LUDNzlQ-TeyIL6dEuo/view?usp=sharing
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1r-
M8mTrPPaSCCzMBCmRAd6mzOAlm3Y4k/view 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1Ld56-
VopXZUt7mmiX9Kq_poLr_oxlR9C 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1FlD-
5cXsftS-BgrASp6eljbv8WRliAqa/view?usp=sharing 

ศจร.5.1.5-14 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/1RYb4XBdjPACDHaNs1sjvCTwLsAQngwsT  

ศจร.5.1.5-15 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-
brain/ 

ศจร.5.1.5-16 การจัดโครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน                   
(การจัดการความรู้รายบุคคล : KM Individual)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การจัดการความรู้-2/ 

ศจร.5.1.5-17 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2562 เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2020/01/20200106175235547.pdf 
 

ศจร.5.1.5-18 คลังความรู้ ทะเบียนความรู้ในเว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/  

 
จุดเด่น 
   มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้  

จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรส่งเสริมการบริหารการจัดการความรู้ แยกเป็นกลุ่มประเภทต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิชาการ  
กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มระบบสนับสนุน เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของแต่ละ
หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.ลักขณา  จาตกานนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู ้
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1r-M8mTrPPaSCCzMBCmRAd6mzOAlm3Y4k/view
https://drive.google.com/file/d/1r-M8mTrPPaSCCzMBCmRAd6mzOAlm3Y4k/view
https://drive.google.com/file/d/1Ld56-VopXZUt7mmiX9Kq_poLr_oxlR9C
https://drive.google.com/file/d/1Ld56-VopXZUt7mmiX9Kq_poLr_oxlR9C
https://drive.google.com/file/d/1FlD-5cXsftS-BgrASp6eljbv8WRliAqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlD-5cXsftS-BgrASp6eljbv8WRliAqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RYb4XBdjPACDHaNs1sjvCTwLsAQngwsT
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การจัดการความรู้-2/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/01/20200106175235547.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/01/20200106175235547.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/
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5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 1. แผนบริหาร ได้แก่  แผนอัตราก าลัง  แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  แผนทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ  แผนสวัสดิการ  และแผนการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  ดังนี้         
 1.1  แผนอัตราก าลัง  
  1.1.1 มีการบริหารอัตราก าลังโดยวางแผนอัตราก าลังและทบทวนแผนอัตราก าลังทุก ๔ ปี  โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (กบ 5.1.6-01)  รวมทั้งมีการก าหนดโครงสร้าง
หน่วยงานและต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบ  5.1.6-02)  มีการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 
โดยการเปลี่ยนต าแหน่ง/ตัดโอนต าแหน่ง /เปลี่ยนประเภทต าแหน่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  โดยน า
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง การเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอน
ต าแหน่ง และการจัดสรรอัตรา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคลากร และรายงานผลการด าเนินงานการจัดการทรัพยากร
บุคคลเกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  1.1.2 มีคณะท างานร่วมประชุมและวางแผนกระบวนการท างาน เพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง
บุคลากรสายสนับสนุน  ปีงบประมาณ  2561-2564  (กบ. 5.1.6-03)   มีกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2561-2564 (กบ. 5.1.6-04) และด าเนินการจัดบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง
บุคลากร (กบ. 5.1.6-05)   มีการจัดท ากรอบลูกจ้างชั่วคราวและบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563  เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและตามแผนอัตราก าลังบุคลากร  
สายสนับสนุน  (กบ. 5.1.6-06)    
  1.1.3 มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานด าเนินการมอบหมายภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับ
ต าแหน่งและได้ออกค าสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  และได้มีการสรุปปัญหาเพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไข (กบ. 5.1.6-07) 

  1.1.4 มีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   1) มีการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง โดยการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง และการ
จัดสรรอัตรา แม้ว่าจะก าหนดอัตราลงไปตามหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตราก าลังของ
สถาบัน/ส านัก/กอง/ส านักงาน/ศูนย์/สถานีวิทยุฯ และคณะแล้วก็ตาม โดยหากพบในภายหลังว่า บางหน่วยงานมี
อัตราก าลังเกินภาระงานและอาจไม่มีความจ าเป็นต้องมีอัตราก าลังในส่วนนั้น และหรือระบบงานมีการเปลี่ยนแปลง
ท าให้บางหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลัง โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและ
วิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกลี่ยอัตราก าลังจาก
หน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้ ภายในจ านวนอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ (กบ. 5.1.6-08) 
     2) น าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน การปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง การเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอน
ต าแหน่ง และการจัดสรรอัตรา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคลากร และรายงานผลการด าเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 
2561-2562 มีการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นไปตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในและกรอบอัตราก าลัง (กบ. 5.1.6-09)   ดังนี้ 
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     - ปีงบประมาณ 2561 มีการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง จ านวนทั้งสิ้น 10 ราย 
แบ่งเป็นสายสนับสนุน จ านวน 1 ราย และสายวิชาการ จ านวน 9 ราย (กบ. 5.1.6-10)    
   - ปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง จ านวนทั้งสิ้น 6 ราย 
แบ่งเป็นสายสนับสนุน จ านวน 3 ราย และสายวิชาการ จ านวน 3 ราย (กบ. 5.1.6-11)    
  1.1.5 มีการบริหารอัตราก าลังโดยวางแผนอัตราก าลังและทบทวนแผนอัตราก าลังทุก ๔ ปี  โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด   รวมทั้งมีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและ
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  ซึ่งกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-
2564 จะสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2564  จึงมีการทบทวนแผนอัตราก าลังและจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากร  
สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565-2568  และกรอบพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560-2563  จะสิ้นสุดลง 
ปี งบประมาณ  2563  ส านั กงาน  ก .พ . จึ งได้ มี การเชิญ มหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี ราชมงคลพระนคร  
ประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  (กบ. 5.1.6-12)  เพ่ือทบทวนการจัดท ากรอบพนักงานราชการ รอบที่ 5  
ปีงบประมาณ 2564-2567 
 1.2  แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
  1.2.1 มีการสรรหาผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการการสถาบัน / ส านัก ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ 5.1.6-13)  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยด าเนินการจัดท าแผนการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ก่อน
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 90 วัน (ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี) และมีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย (กบ 
5.1.6-14)  สรรหาลูกจ้างชั่วคราว (กบ 5.1.6-15) ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับการ  สรรหา
พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร   (ก บ  5 .1 .6 -1 6 )  เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ส า นั ก ง า น  ก .พ .  ก า ห น ด  
ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ ส าหรับคณะมหาวิทยาลัยได้มอบอ านาจให้คณะด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างชั่วคราวเอง โดยมีการประชุมเพื่อจัดท าแผนการด าเนินการสรรหาตามความต้องการของหน่วยงาน 
  1.2.2 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เพ่ือจัดท าแผน
ก าหนดการ การสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และด าเนินการรับสมัคร และคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครที่เหมาะสมไม่เกิน 3 คน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กบ. 5.1.6-17) - (กบ. 5.1.6-18)    และมี
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการจัดท าแผนก าหนดการการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (กบ. 5.1.6-19)  และ
ด าเนินการตามสรรหาบุคลากรตามแผนที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานยุติธรรมและ
โปร่งใส เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
  1.2.3 มีการก ากับติดตามการด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้มอบอ านาจให้คณะเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขที่ ต าแหน่ง สาขาวิชา/งานที่สังกัด ก่อนที่
คณะจะด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง  (กบ. 5.1.6-20) และมีการก ากับติดตามการครบวาระด ารง
ต าแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (กบ. 5.1.6-21) 
  1.2.4 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (กบ.  5.1.6-
22)   พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และ ลูกจ้างชั่วคราว (กบ. 5.1.6-23)   ต่อมหาวิทยาลัยทุกครั้งเมื่อ
สิ้นสุดการรับสมัคร 
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  1.2.5 มีการทบทวนกระบวนการ และปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดท าระบบรับสมัครงานออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน (กบ. 
5.1.6-24)  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว (กบ . 5.1.6-25)  ปรับปรุง
คุณสมบัติของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
(กบ. 5.1.6-26)   
 1.3 แผนทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
  1.3.1 การบริหารงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ โดยมีการวางแผนด าเนินการ 
ด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบให้แก่บุคลากรในสังกัด รวมถึงผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ การจัดท าทะเบียน
ประวัติ การจัดท าบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ การลา การให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งการด าเนินการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่องค์กรกลางก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะ
ด าเนินการโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของส านักงานนายกรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่
ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล  (กบ 5.1.6-27) - (กบ 5.1.6-39) 
  1.3.2 มีการก าหนดแผนการท างานซึ่งเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีแนวทางในการ
ท างาน ดังนี้ 
 
   1 ) มี แ ผน การป ระ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ ง าน เพ่ื อ เลื่ อ น เงิน เดื อน /ค่ าต อบ แท น  
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มนีาคม) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน) 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
และพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง (กบ. 5.1.6-40)   
   2) มีแผนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
    - แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด ส่งผลสรุปการ
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการส ารวจและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(กบ. 5.1.6-41) - (กบ. 5.1.6-43)  เพื่อสรุปเสนอมหาวิทยาลัย 
   3) มีแผนการเกษียณอายุราชการ และทดแทนอัตราก าลัง โดยมีแผนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ระยะ 5 ปี (ปี 2563 – 2566) เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดท าประกาศให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (เกษียณอายุราชการประจ าปี) 
โดยการออกจากราชการจะเป็นไปตามเกณฑ์การเกษียณอายุราชการ และให้ผู้พ้นจากราชการด าเนินการตาม
ขั้นตอนในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
โดยการส ารวจ และตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย หรือที่องค์กรกลาง
ก าหนด และก าหนดแผนการในการด าเนินการด้านบ าเหน็จบ านาญของผู้ที่พ้นจากราชการประจ าปีงบประมาณ 
(กบ. 5.1.6-44)     
  1.3.3 มีการก ากับให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอน และสรุปเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในการเลื่อน
เงินเดือน/ค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2562  
โดยน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และ
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คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 
2562 (กบ. 5.1.6-45) - (กบ. 5.1.6-48) 
  1.3.4 มีการสรุปผลการด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และออกค าสั่งหรือประกาศใน
งานที่เกี่ยวข้อง โดยกองบริหารงานบุคคลจะด าเนินการสรุปผล และน าเสนอมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน น าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานฯ เพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน และออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน (กบ. 5.1.6-49)  และอยู่ระหว่างจัดท าสรุปการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกรียติยศยิ่ง
มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป้นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2562 ไปยังส านัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
  1.3.5 จากรอบการด าเนินการที่ผ่านมาพบปัญหา และอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ความเข้าใจต่อการใช้แบบประเมินส าหรับบุคลากรที่ได้รับการจ้างใหม่ 
และแบบประเมินที่ต้องปรับปรุงให้มีความสอดคล้องต่อภาระงาน มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือให้แบบประเมินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพ่ือปรับปรุงแบบ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กบ. 5.1.6-50) 
 1.4 แผนสวัสดิการ   
  1.4.1 มีการบริหารงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล โดยมีแผนปฏิบัติราชการ และแผน
ปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2562  เสนอต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ  ซึ่งได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากรในสังกัด เช่น การคัดเลือกบุคคลดีเด่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  โครงการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากร  การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ งานสวัสดิการสงเคราะห์  งานประกันสังคม งาน
สวัสดิการเงินกู้   งานกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิจัย และนวัตกรรม   
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส (กบ 5.1.6-51) 
  1.4.2 มีการจัดท าแผนการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย  มีการจัดท าแผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย                                                       
(กบ. 5.1.6-52)     
  1.4.3 โดยมีการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนการบริหาร ดังนี้ 
   1) ก ากับติดตามผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรจากโรงพยาบาล  
(กบ. 5.1.6-53)  
   2) ก ากับติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทให้
น าเสนอผลการผลคัดเลือกให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด  (กบ. 5.1.6-54) 
  1.4.4 มีการรายงานผลการใช้เงินกองทุนสวัสดิการน าเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเป็นประจ า
ทุกปี (กบ. 5.1.6-55)  มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ประจ าปี 2560 -2562 
น าเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ (กบ. 5.1.6-56)   
  1.4.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (กบ. 5.1.6-57) และมีการพัฒนาปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันสุขภาพให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 9/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง 
การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (กบ. 5.1.6-58) มีการพัฒนาการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
และหน่วยงานดีเด่นโดยมีการมอบเงินรางวัลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจซึ่งเดิมจะได้รับ
เพียงโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท (กบ . 
5.1.6-59) 
 1.5 แผนการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย       
  1.5.1 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  เพ่ือก าหนดกระบวนการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานทางจรรยาบรรณท้ังหมด (กบ 5.1.6-60)   
  1.5.2 มีการด าเนินการจัดท าแผน  ดังนี้ 
   1) แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 5.1.6-61)     
   2) แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 5.1.6-62)     
  1.5.3 มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหาร ดังนี้ 
   1) มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัล
บุคคลดีเด่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มิได้ประพฤติผิด
จรรยาบรรณ (กบ. 5.1.6-63)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือก
บุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์ พ.ศ. 2553  (กบ. 5.1.6-64) 
        2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบที่ 
2  (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การน าข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ข้อห้ ามและ 
ข้อปฏิบัติทางวินัย ข้อมูลการลา มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างระหว่างปี (กบ. 5.1.6-65) - (กบ. 5.1.6-66) 
        3) มีการออกหนังสือเวียนแจ้งให้ความรู้ กรณีศึกษาเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี  
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน (กบ. 5.1.6-67) - (กบ. 5.1.6-68) 
        4) การก ากับติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ ในรอบ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ รอบไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(กบ. 3.1-1-3-16) 
        5) การติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกช่องทาง
มีการจัดอบรม สัมมนาสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กบ. 5.1.6-70) และเพ่ิมพูนทักษะสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 
ปรากฎโครงการดังต่อไปนี้ 
             - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 1 การอภิปราย เรื่อง “แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  (กบ. 5.1.6-71) 
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             - โครงการจัดอบรมเชิ งปฏิ บั ติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้ าของบุ คลากร 
สายสนับสนุน ประจ าปี 2562 (กบ. 5.1.6-72) 
   - โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 2 (กบ. 5.1.6-73) 
   - โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 
(กบ. 5.1.6-74) 
             - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 
2563” (กบ. 5.1.6-75) 
             - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ
บริหารทรัพย์สิน (กบ. 5.1.6-76)      
  1.5.4 มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนทุกรอบ 6 
เดือน (กบ. 5.1.6-77) และรอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบ (กบ. 5.1.6-78)    
  1.5.5 มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ 6 เดือน (กบ. 5.1.6-79) และ รอบ 12 
เดือน เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 
(กบ. 5.1.6-80)       
 2. แผนพัฒนาบุคลากร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ 1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนและเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษา 
 ตัวช้ีวัด : จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
                               1.1.1 รอ้ยละของอาจารย์ที่สอนดิจิทัล  ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 50 
                               1.1.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 22 
                               1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 25 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ตัวช้ีวัด : จ านวน 2 ตัวชี้ว ได้แก่ 
                               5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ  ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 70 
                                        - สายวิชาการ 
                                        - สายสนับสนับสนุน 
                                5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัล  ค่าเป้าหมาย เท่ากับ 50 
                                        - สายสนับสนุน    
 โดยมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ดังนี้ 
          2.1 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร พ.ศ. 2562 (กบ. 5.1.6-81) โดยผ่านคณะท างานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  (กบ. 5.1.6 -82)  และผ่านการอนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 (กบ. 5.1.6 -
83) 
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          2.2 มีการก ากับติดตามโดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ ง ในรอบ 6 เดือน (กบ . 5.1.6 -84) และรอบ 12 เดือน  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (กบ. 5.1.6-85)  
          2.3 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผน พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กบ. 5.1.6-86) และได้มี
การสรุปรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคและประเมินผลสัมฤทธิ์  ของแผนตัวชี้วัด ( KPI)  
ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด (กบ. 5.1.6-87) โดยผ่านคณะท างาน   ของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2563  (กบ. 5.1.6-88) โดยมีผลการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
                1) ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล ค่าป้าหมายร้อยละ 50 ผลการด าเนินการร้อย
ละ 89.88 บรรลุเป้าหมาย 
                2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าเป้าหมายร้อยละ 22 ผลการด าเนินการ
ร้อยละ 28.95 บรรลุเป้าหมาย 
                3) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ ค่ าเป้ าหมายร้อยละ  25  
ผลด าเนินการ ร้อยละ 25.40 บรรลุเป้าหมาย 
                4) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 91.79 บรรลุเป้าหมาย 
                5) ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (สายสนับสนุน) ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 72.69 บรรลุเป้าหมาย 
 สรุป บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 5 ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
สายวิชาการและสายสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2562 
เท่ากับร้อยละ 60  ซึ่งผลการด าเนินการในภาพรวมของแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุผลส าเร็จตามแผนฯ 
     โดยน าเสนอคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2563 รับทราบแล้ว (กบ. 5.1.6-89) 
           2.4  มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปลี่ยนเป็นแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้ครอบคลุมแผนการบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
              1) น าเสนอแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าที่ ประชุมคณะท างานของ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2563  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทย าลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเวียนแจ้งแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาแผนอีกครั้ง (กบ. 
5.1.6-91) 
              2) น าเสนอแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินปรับแก้รายละเอียดของ
แผนฯ ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย) และผู้ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบ. 5.1.6-92) 
               3) น าเสนอแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร  พ.ศ. 2563 ที่ปรับแก้แล้ว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบกองบริหารงานบุคคล ปรับแก้ค่าเป้าหมายตาม
ความเห็นของคณะกรรมการและด าเนินการตามนโยบายที่ประธานมอบหมาย (กบ. 5.1.6-93) 
              4) กองบริหารงานบุคคลได้ปรับแก้ค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ. 5.1.6-94) 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.6-01  คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา 
กบ. 5.1.6-02   รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
กบ. 5.1.6-03 รายงานการประชุม เรื่อง การปรับปรุงกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
กบ. 5.1.6-04 รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
กบ. 5.1.6-05 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1500/2560  เรื่อง การจัดบุคลากร 

สายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 

กบ. 5.1.6-06 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว 0652.19/1584 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
เรื่อง ขอส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/53262 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง  
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  

กบ. 5.1.6-07 หนังสืองานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองบริหารงานบุคคล  ที่  อว 0652.19/- 
ลงวันที่  30 กันยายน 2562 เรื่อง การก ากับติดตามและสรุปปัญหาการมอบหมาย  
ภาระงานรายต าแหน่ง และหนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง    
ที่ อว 0652.19/1285  ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  เรื่อง การจัดท าภาระงานของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว เป็นรายบุคคลและรายต าแหน่ง 

กบ. 5.1.6-08 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 559/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างและวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-09 วิธีการตัดโอนต าแหน่ง และการเปลี่ยนต าแหน่ง เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบ HRM 
กบ. 5.1.6-10 รายงานตัดโอนต าแหน่ง ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.6-11 รายงานตัดโอนต าแหน่ง ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.6-12 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/58   

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าค าขอกรอบ

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
อัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) 

กบ. 5.1.6-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 
2549  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2551  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ พ.ศ. 2548  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 

กบ. 5.1.6-14 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ฉบับที่ 7/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราว 

กบ. 5.1.6-16 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 
สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

กบ. 5.1.6-17 รายงานการประชุม คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

กบ. 5.1.6-18 รายงานการประชุม คณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 

กบ. 5.1.6-19 แผนด าเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2562  และแผน
ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

กบ. 5.1.6-20 หนังสือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานบุคลากร ที่ อว 0652.02/407 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2562 เรื่อง ขออนุญาตด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทต าแหน่ง
วิชาการ 

กบ. 5.1.6-21 หนงัสือกองบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ที่ อว 0652.19/2224   
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 

กบ. 5.1.6-22 หนังสืองานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/ - ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ พร้อมส่งเอกสารประกอบการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ฯ และเชิญประชุมฯ 

กบ. 5.1.6-23 หนังสืองานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 

กบ. 5.1.6-24 หน้าระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.6-25 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
พระนคร ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-26 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาผู้อ านวยการ  
พ.ศ. 2548 

กบ. 5.1.6-27 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

กบ. 5.1.6-28 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

กบ. 5.1.6-29 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

กบ. 5.1.6-30 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

กบ. 5.1.6-31 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

กบ. 5.1.6-32 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

กบ. 5.1.6-33 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

กบ. 5.1.6-34 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 

กบ. 5.1.6-35 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-36 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-37 พระราชบัญญัติ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 
กบ. 5.1.6-38 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
กบ. 5.1.6-39 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

คุณาภรณ์ 
กบ. 5.1.6-40 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 141/2562  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
กบ. 5.1.6-41 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  

ที่ อว 0652.19/2069 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.6-42 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  

ที่ ศธ 0581.17/1493 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562  เรื่อง การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจ าปี 2563 

กบ. 5.1.6-43 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/615 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2563 

กบ. 5.1.6-44 แผนการด าเนินการในรงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
กบ. 5.1.6-45 หนังสือกองกลาง งานบริหารทั่วไป  ที่ อว 0652.16/2725  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง การ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยและการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 
 

กบ. 5.1.6-46 หนังสือกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว 0652.16/140   
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

กบ. 5.1.6-47 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

กบ. 5.1.6-48 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

กบ. 5.1.6-49 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 932/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กบ. 5.1.6-50 รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

กบ. 5.1.6-51 แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2562  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-52 แผนการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กบ. 5.1.6-53 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ ที่ อว 0652.19/1926 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
กบ. 5.1.6-54 แผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2563 
กบ. 5.1.6-55 หนังสืองานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19- ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562  เรื่อง 

รายงานผลการด าเนินการการใช้เงินกองทุนสวัสดิการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กบ. 5.1.6-56 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 

4/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
กบ. 5.1.6-57 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.6-58 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ฉบับที่ 9/2562 เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
กบ. 5.1.6-59 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น 
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แต่ละประเภทและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 
2562 

กบ. 5.1.6-60 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

กบ. 5.1.6-61 แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-62 แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-63 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2562 

กบ. 5.1.6-64 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท า
คุณประโยชน์ พ.ศ. 2553 

กบ. 5.1.6-65 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

กบ. 5.1.6-66 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-67 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  
ที่ อว 0652.19/097 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง เวียนแจ้งกรณีข้าราชการเรียกรับเงิน 

กบ. 5.1.6-68 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  
ที่ อว 0652.19/2383  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง เวียนแจ้งกรณีประวัติความประพฤติบุคคล
มีผลต่อการด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

กบ. 5.1.6-69 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  
ที่ อว 0652.19/2389 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562  เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

กบ. 5.1.6-70 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล  
ที่ อว 0652.19/926 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การร้องเรียนผ่านระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กบ. 5.1.6-71 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ที่ ศธ 0581.17/3195  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 1 การ
อภิปราย เรื่อง “แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560” 

กบ. 5.1.6-72 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ที่ ศธ 0581.17/079  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เส้นทางก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
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กบ. 5.1.6-73 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ ศธ 0581.17/498 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 2 

กบ. 5.1.6-74 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ ที่ ศธ 0581.17/783 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562  เรื่อง 
ขออนุมัติโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 

กบ. 5.1.6-75 หนังสือกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ อว 0652.16/ อย 642   
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2563” 

กบ. 5.1.6-76 หนังสือกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0652.17/  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 

กบ. 5.1.6-77 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
กบ. 5.1.6-78 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2563 
กบ. 5.1.6-79 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2562 
กบ. 5.1.6-80 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 

2563 
กบ. 5.1.6-81 แผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

พ.ศ. 2562 
กบ. 5.1.6-82 รายงานการประชุมคณะท างานแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
กบ. 5.1.6-83 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2562 
กบ. 5.1.6-84 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/104 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง ขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2562) 

กบ. 5.1.6-85 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/789 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562  
เรื่อง ขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) 

กบ. 5.1.6-86 ตารางสรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
– 30 กันยายน 2562 

กบ. 5.1.6-87 รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

กบ. 5.1.6-88 รายงานการประชุมคณะท างานแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

กบ. 5.1.6-89 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง ที่ อว 0652.16/2059  ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2563  เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 

กบ. 5.1.6-90 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง ที่ อว 0652.16/2059  ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2563  เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 

กบ. 5.1.6-91 รายงานการประชุมคณะท างานแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 

กบ. 5.1.6-92 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง ที่ อว 0652.16/2059  ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2563  เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 

กบ. 5.1.6-93 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 

กบ. 5.1.6-94 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 
 
จุดเด่น 
     มีระบบและกลไก ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเชาวฤทธิ์   สุขรักษ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.7. การประกันคุณภาพ 
 

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

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (สปภ.5.1.7-01) โดยมีส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน 
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การต รวจสอบคุณภาพ และ  
3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายคุณภาพ "มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ทุก
หน่วยงานด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน โดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมกันด าเนินงานประกันคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สปภ.5.1.7-02) ซึ่งมีการด าเนินงาน
ดังนี้  

1. เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย  
(สปภ.5.1.7-03) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มี
หน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล 
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 
(สปภ.5.1.7-04) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน 
และระดับหน่วยงาน  

3 . ก าห น ด แ ผ น ด า เนิ น งาน ด้ าน ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  256 2  
(สปภ.5.1.7-05) 

4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้ งการบันทึกแจ้งเวียนถึ งคณะและหน่วยงานรับทราบ  
(สปภ .5.1.7 -06) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2563  
(สปภ.5.1.7-07) และประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ครั้ง
ที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 (สปภ.5.1.7-08)  โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ในระดับสถาบัน รองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพใน
ระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงานและการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2562  

2) การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  
มีการด าเนินการดังนี้   
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1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพระดับ
คณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (สปภ.5.1.7-09) 

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.5.1.7-09) มีระบบก ากับติดตามคุณภาพภายใน
(IQA-CDS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการก ากับติดตาม
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
(สปภ.5.1.7-11) 

3 มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่  8 -15 กันยายน 2563 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ ผ่ านการฝึกอบรมห ลักสูตร  
ผู้ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น (สปภ.5.1.7-12) 

3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัดแผนการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อผู้เกี่ยวข้อง  
เช่น รายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ  

1. ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับคณะ เพ่ือ
พิจารณา ภายในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2563 (สปภ.5.1.7-13) 

2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE  
QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา (สปภ.5.1.7-14) และน าผลการประเมิน
คุณภาพทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ตามมติที่ประชุม 
ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 เพ่ือพิจารณา (สปภ.5.1.7-15) และจะน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/ 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.1.7-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สปภ.5.1.7-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ระบบและนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษา  
สปภ.5.1.7-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.1/univ/
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.1.7-04 เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2562 
สปภ.5.1.7-05, 
สปภ.5.1.7-13 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562 

สปภ.5.1.7-06 บันทึกแจ้งเวียนเอกสารด าเนินงานประกันคุณภาพ คณะ -หน่วยงาน 
สปภ.5.1.7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา 2562  
สปภ.5.1.7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
สปภ.5.1.7-09 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 2563 
สปภ.5.1.7-10 บันทึกขอให้แจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน SAR ประจ าปี

การศึกษา 2562 
สปภ.5.1.7-11 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) 
สปภ.5.1.7-12 ก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2563 
สปภ.5.1.7-14 การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2562 
สปภ.5.1.7-15 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 23

กันยายน 2563 
  
 
 
จุดเด่น 
    มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2562 (1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63)  

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.34 ระดบดี 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.46 ระดับดี 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   4.19 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.89 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.69 ระดับดีมาก 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.68 ระดับดมีาก 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.90 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.43 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.59 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 39.17/9 = 4.35 ระดับดี 
 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.51 คะแนน 4.35 4.35 
 

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.2/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.2 - 01 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

ปีการศึกษา 2560-2562 
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ คณบดีทุกคณะ คณบดีทุกคณะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.2/univ/
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม 
        องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสกอ. 
โดยมอบหมายให้คณะและหน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  มีหน้าที่วางระบบและกลไก วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร
จนถึงการเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบหลักสูตร 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร (สวท.5.3-1-01) 
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (สวท.5.3-1-02) คณะกรรมการสภาวิชาการ (สวท.5.3-1-03) และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (สวท.5.3-1-04) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ อีกทั้งได้
ก ากับติดตามให้ทุกคณะรายงานการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรทุก 3 เดือน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร (สวท.5.3-1-05) 

2. ส านักประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการก ากับติดตาม การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ ใน
ส่วนของงานประกันคุณภาพของคณะ โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
(สปภ.5.3-1-06) 

2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 2) คณะกรรมการก ากับ
ติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่ ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
3) คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (สปภ.5.3-1-07) 

2.3 มีการทบทวนแผนการด าเนินงานและค่าเป้าหมายและผู้ก ากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา (สปภ.5.3-1-08) และจัดท า

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2562.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AF9.1.62.pdf
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เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 (สปภ.5.3-
1-09)  

2.4 ถ่ายทอดนโยบายและการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังคณะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยมีบันทึกแจ้งเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการ
ก ากับให้คณะด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (สปภ.5.3-1-10) และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 
(สปภ.5.3-1-11) เพ่ือแจ้งนโยบาย ค าสั่ง แผนการด าเนินงาน และเป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และ
พิจารณาการเก็บข้อมูล/ผลการประเมิน/แบบส ารวจ ตามตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ/สถาบัน ที่
เกี่ยวข้อง ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.5 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน โดย
หน่วยงานแจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ไปยังระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งต้องมีการทวนสอบข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.5.3-1-12) มีการก ากับข้อมูลผ่านระบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพภายใน (IQA-RMUTP) (สปภ.5.3-1-13) 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยมีการก ากับติดตาม ดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย  
1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานหลักสูตร ก ากับ ติดตาม 

การพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 มีการพัฒนาหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น  
4 หลักสูตร โดยจัดท าปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 3 หลักสูตร และจัดท าหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร (สวท.5.3- 
2-01) มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) จ านวน 43 ฉบับ ซึ่งในการก ากับมาตรฐาน การด าเนินงาน
ตามระบบ มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร (สวท .5.3-1-01) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ในเบื้องต้นให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ (สวท.5.3-1-03) และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สวท.5.3-1-04) ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่ในการพิจารณาหลักสูตรและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับแก้หลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการ
ด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (สปภ.5.3-2-02) และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (เบื้องต้น) ระดับหลักสูตร และผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 (สปภ.5.3-2-03) 

2. ระดับคณะ แต่ละคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ โดยมีความสอดคล้องกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/2143d4c1.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/77351e09.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/21aed9f7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/24e18346.pdf
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กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบ สกอ. 
และรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะแต่ละคณะพิจารณา 

3. ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับผิดชอบและก ากับ 
ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายงาน มคอ.3-7 ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร เพ่ือน าผลการด าเนินงานหลักสูตรไป
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา

รับผิดชอบก ากับติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีก าหนด 
2. หัวหน้างานหลักสูตรและหัวหน้างานประกันคุณภาพของคณะ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตร

ในภาพรวมของคณะ 
3. รองคณบดีที่เก่ียวข้อง รับผิดชอบก ากับ ติดตาม แต่ละฝ่ายในภาพรวมของคณะ 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรคณะ/ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 
5. ส านักประกันคุณภาพ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ

และระดับมหาวิทยาลัย 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบก ากับ ติดตาม

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
7. คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 

จากการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562 ตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ของ สกอ. พบว่า  

1. ระดับหลักสูตร จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยจ านวน 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ จ านวน 59 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ตามที่ สกอ.ก าหนด จ านวน 58 หลักสูตร และมี 1 หลักสูตรไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง
แสดงผลสะท้อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในระดับสถาบัน) 

2. ระดับคณะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวนทั้งสิ้น 9 คณะ 
ประกอบด้วยจ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนผลการบริหารงานของคณะ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในระดับสถาบัน) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นรายคณะ 
ดังนี้ 

 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-129                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.98 4.34 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.54 4.46 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.44 4.19 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.30 3.89 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.30 4.69 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.26 4.68 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.66 3.90 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.54 4.43 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.45 4.59 

ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลี่ยรวมทุกคณะ) 4.35 
 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณตามยุทธศาสตร์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยลงทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตร และคณะ (สปภ. 5.3-3-01) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/องค์ประกอบ จ านวนเงินงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

- ด้านการเรียนการสอน 
- ผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร 

1,132,390,330 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

ผลงานวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 

31,575,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการ
และพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 5,499,120 

ยุทธศาสตร์ที่  4 : พัฒ นาการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5,105,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

- ด้านการด าเนินงาน 
- ด้านพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 

1,132,390,330 
(เป็นตัวเลขเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน่ืองจากมี
ความเชื่อมโยงกัน) 

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/14195d39.pdf
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนระบบสารสนเทศ E-Services ต่างๆ (สปภ. 5.3-3-02) เพ่ือการ
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 

- ระบบบริการการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ การรับสมัคร การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียนการสอน การตรวจสอบจบ การข้ึนทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
เพ่ือให้คณะใช้ในการด าเนินงานการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่
ก ากับ ดูแล ควบคุมการเปิด – ปิดระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 

- ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยให้
นักศึกษาท าการประเมินผ่านเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งเป็นแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ผ่านเว็บไซต์ ก ากับดูแลโดยกองพัฒนานักศึกษา 

- ระบบงานสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ทรานสคริปกิจกรรม 
(Activity Transcript) 

- ระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยกองบริหารงานบุคคล    

- ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Intellectual Repository) เป็นระบบ
รวบรวมงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

- ระบบ RMUTP Study Life เป็น Application สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์
ภายในมหาวิยาลัย 

- ระบบสารสนเทศสหกิจนักศึกษา เป็นระบบการบันทึกข้อมูลสหกิจของนักศึกษา ประเมินการท างานของ
นักศึกษา ข้อมูลต าแหน่งงานและสถานประกอบการ 

- ระบบบริหารงานวิจัย  (Research Management System) เป็นระบบการบริหารโครงการวิจัย ประวัติ
นักวิจัย สิทธิบัตร การน าเสนอผลงาน และอ่ืนๆ  

- ระบบบริหารงานบริการวิชาการ (Academic Services Management System) เป็นระบบจัดเก็บ
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

- ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP)  
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 

ส านักประกันคุณภาพ ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2562 (สปภ.5.3-4-01) และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และผลการทวนสอบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (สปภ.5.3-4-02) ซึ่งในที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการขับเคลื่อนให้แต่ละคณะมีผลการประเมิน
เพ่ิมขึ้น รวมถึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และเสริมมาตรการให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

https://www.rmutp.ac.th/e-services/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx
http://203.158.144.140/Promtrack/
https://repository.rmutp.ac.th/
http://arit.rmutp.ac.th/studylife/
http://coop.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/login
http://asms.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/
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 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ได้น ามาปรับปรุงการด าเนินงานของระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ท าให้มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายหลักสูตรที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา จ านวน 36 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 64.29 หากพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละคณะ พบว่ามี 7 คณะที่มี
ผลการประเมินระดับหลักสูตรสูงขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน คณะ
บริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 77.78 และเมื่อเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของมหาวิทยาลัยพบว่ามีคะแนนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.01 คะแนน 

2. ระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 มีมาตรการเร่งรัดอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม 

เกณฑ์ที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมีการสนับสนุนเงินส าหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีระเบียบและประกาศการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 16 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 145 คนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 161 คน) 

2.2 มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยมีการ
จัดสรรและสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 8 ทุน ส่งผลให้ปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ 
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 182 คน และมีการก ากับ ติดตาม ผู้ที่ลาศึกษาต่อให้รายงานผล
การศึกษาทุกภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด ส่งผลให้ในปีการศึกษา 
2562 มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 32.02 ซึ่งสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 28.34)  

จึงท าให้ระดับคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกคณะ คิดเป็นร้อยละ 
100 และเม่ือเปรียบเทียบผลการบริหารงานของคณะโดยรวม พบว่า มีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาคือ 0.20 คะแนน 
 6. มีผลการประเมนิคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

                          จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 59 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี จ านวน 43 หลักสูตร ระดับปริญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 6 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน  3 หลักสูตร 

               ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 58 
หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร โดยมีผล
การประเมินระดับหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.33 (สวท.5.3-6-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62-31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 5 4 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.3/univ/ 
 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.3-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร 
สวท.5.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สวท.5.3-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
สวท.5.3-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สวท.5.3-1-05 รายงานการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
สปภ.5.3-1-06 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
สปภ.5.3-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ค าสั่งที่ 16/2562) 
สปภ.5.3-1-08 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 (วาระที่ 4.1) 
สปภ.5.3-1-09 เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสถาบัน ประจ าปี

การศึกษา 2562 
สปภ.5.3-1-10 บันทึกที่ อว 0652.24/029 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพ่ือด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 
สปภ.5.3-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 
สปภ.5.3-1-12 บันทึกที่ อว 0652.24/48 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้แจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบเพ่ือ

ประกอบการจัดท ารายงาน SAR ปีการศึกษา 2562 
สปภ.5.3-1-13 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP) 
สวท.5.3- 2-01 การพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 
สปภ.5.3-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ  

ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2563 
สปภ.5.3-2-03 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 (วาระที่ 4.4) 
สปภ.5.3-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ.5.3-3-02 ระบบสารสนเทศ E-Services 
สปภ.5.3-4-01 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (วาระที่ 4.2) 
สปภ.5.3-4-02 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 (วาระที่ 4.18) 
สวท.5.3-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2562/5.3/univ/
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2562-17-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.-63.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2562-17-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.-63.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AF9.1.62.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/1.%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AF9.1.62.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/3.%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-62.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/3.%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-62.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/2143d4c1.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/2143d4c1.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/2143d4c1.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/2143d4c1.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/2143d4c1.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/77351e09.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/77351e09.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/21aed9f7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/21aed9f7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/24e18346.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/14195d39.pdf
https://www.rmutp.ac.th/e-services/


ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-133                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

 
จุดที่ควรพัฒนา  
การก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีระบบการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มงวดในระดับหลักสูตรของทุกคณะเพ่ือให้ทุก
หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

ผศ.พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บขอ้มูล /รายงาน 
 

ผศ.สุขุมาล  หวังวณชิพันธุ์ 
นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2562 

 
- ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
- ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน (IPO) 
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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:  SAR  ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สกอ.    

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับสถาบัน   

ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2561 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2562 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล
ด าเนิน
งาน 

คะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต  
  

  1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
     (ผลลัพธ์) 
 

3.32 (ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

ทุกหลักสูตร) 
3.20 คะแนน 

(ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 1หลักสตูร) 

196.72/59 = 
3.33 คะแนน 

3.33 X 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก (ปัจจัยน าเข้า) 

3.54 
ร้อยละ 25  

(3.13 คะแนน) 
175x100 ร้อยละ

32.02 
4.00  

546.50 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) 
2.09 

ร้อยละ 25 
(2.08 คะแนน) 

161x100 ร้อยละ
29.46 

2.46  
546.50 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
     (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.79 
  

3.96 ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย  
  

  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
      (ปัจจัยน าเข้า) 

3.56 3.50 คะแนน 
40.56/9 =  

4.51 คะแนน 
4.51  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

4.34 3.20 คะแนน 
39.73/9 =  

4.41 คะแนน 
4.41  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.30   4.64 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ  
  

  3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00   5.00  ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
  

  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  (กระบวนการ) 
5.00 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00   5.00 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2561 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2562 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล
ด าเนิน
งาน 

คะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  
  

  5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (กระบวนการ) 

5.00 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 

 
7 ข้อ 

 
5.00  

5.1.1 การพัฒนาแผน      
5.1.2 การเงิน      
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง      
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล      
5.1.5 การจัดการความรู ้      
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร      
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน      

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  (ผลลัพธ์) 4.15 3.70 คะแนน 39.17/9 = 4.35 4.35  
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ  (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ  

(5 คะแนน) 
5 ข้อ 4.00 X 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.72   4.45 ระดับดี 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.31   4.39 ระดับดี 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ( IPO ) ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 
1.3,2.2) 

P 
(1.4,1.5, 
2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.3) 

O 
(1.1,2.3, 
5.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

1 การผลิตบัณฑิต 3.23 5.00 3.33 3.96 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.51 5.00 4.41 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 4.50 4.35 4.45 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 3.66 4.86 4.03 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี  
* หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลกัสตูรทุกหลักสูตร    

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ผลการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 
59 หลักสูตรจ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 49 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรเฉลี่ย รวมทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.33 
คะแนน โดยมีหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 58 หลักสูตร และไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล 
จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 546.5 คน ปฏิบัติงานจริง 529.5 คน ลาศึกษาต่อ 17 คน โดยมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกร้อยละ 32.02 และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 29.46 มหาวิทยาลัยมีการบริการ
นักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม/ โครงการเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน ผลการประเมินตนเองของ
องค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 3.96 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่าการ
บริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก อาจารย์
ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อยู่ในระดับดี ผลการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับพอใช้  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ผลการบริหารจัดการหลักสูตรในบางหลักสูตรยังมีที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรควรมีการ
ก ากับติดตามอย่างเข้มงวด 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรมีการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรในระดับคณะและสถาบันที่เข้มงวด เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.64 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก แต่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัยมีการผลิตผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียด แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะและชุมชน 

 

จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
     ควรมีระบบฐานข้อมูลการท างานในพ้ืนที่ที่ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ท างานต่อไปในอนาคต 

 
  

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่  4 เท่ากับ 5.00 ซึ่ งมีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก 
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบและด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากบุคลากรมาไว้ในคลังปัญญา
ของมหาวิทยาลัย 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.45 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการได้แก่ การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน 7 ด้าน 
กล่าวโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการบริหารงานของคณะและกระบวนการบริหารระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะอยู่ในระดับดี    

 

จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสัมฤทธิผล 
จุดที่ควรพัฒนา  
     หลักสูตรในบางคณะยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการบริหารจัดการการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มงวดในทุกหลักสูตรและทุกคณะเพ่ือให้ทุก
หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ส่วนที่ 1. รายงานการก ากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตร  
ทั้งหมดจ านวน 59 หลักสูตร พบว่า 
       - หลักสูตรผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน 58 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 98.31  
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
  
       - หลักสูตรไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 1.69  
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 

ส่วนที่ 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา :(ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ท า
ให้บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวัง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแนวทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)  ซึ่งมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมี
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา  

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯก าหนดดังนี้  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

2. จัดตั้งหน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาระบบและการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักคือท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากหน่วยงานศูนย์กลางที่มหาวิทยาลัยแล้ว ในระดับคณะยังมีหน่วยงานประกันคุณภาพ เพื่อ
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ท าหน้าที่ประสานงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพชอง
มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าเป้าหมายในทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับตามตัวบ่งชี้
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  คือ 

     1) ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
4. วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 
การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ 

และการประเมิน ขั้นตอนนี้ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน และก าหนดผู้รับผิดชอบงาน 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งนี้ส านัก
ประกันคุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพ่ือให้ระดับส่วนงานใช้
เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนระดับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

5. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดนั้น พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามการด าเนินงานและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุม
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามแต่ที่หน่วยงานก าหนด 

6. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมา
จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ  และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะมา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน พร้อมทั้งผ่านระบบ CHE QA Online   

7. ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด  . 

8. รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรให้
รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการคณะ ผลการประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้ผู้บริหารสถาบัน 
และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป และมหาวิทยาลัยส่งรายงานผล
การด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

9. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
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 2.) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
  
 นอกจากผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องและสะท้อนผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  

2.1) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 

2.1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและเป็นที่
พ่ึงของสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมตามอัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม” ส่งผลให้การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนน 4.10 (คะแนนเต็ม5) อยู่ในระดับดี และร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.92 
 2.1.2 ผู้เรียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และร่วมแก้ปัญหาสังคม ดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 119 รางวัล  

2) สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการแก้ปัญหาสังคม ตัวอย่างเช่น  
        - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด าเนินการเมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2562 โดยมีท่านอธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมใจกันท าน้ า EM และ EM Ball        
จิตอาสารักษาคูคลอง น าไปบ าบัดน้ าเสียบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม  
        - กิจกรรมจิตอาสา “ให้เลือด ให้ชีวิต” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
และศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม     
เพ่ือเป็นการน าโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ  
        - กิจกรรม ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
เปรมประชากร โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
ร่วมกับส านักงานเขตดุสิตท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ เก็บขยะ และตีเส้นขอบทางโดนรอบคลองเปรมประชากร เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   
 2.1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าต่อต้านสิ่งผิด (อยู่ในสังคมอย่างก่อประโยชน์) 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/กล้าต่อต้านสิ่งผิด ยกตัวอย่าง เช่น 
        - การน านักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือเป็นการให้ความรู้ แก่นักศึกษาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9E/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-2/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-2/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-2/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81-2/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81-2/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81-2/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81-2/
http://ita.rmutp.ac.th/?p=438
http://ita.rmutp.ac.th/?p=438
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        - โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : รู้ เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องพิษภัยและโทษ
ของการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิต ให้รู้จักระมัดระวังตนเองและคนใกล้ชิด 

2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการด าเนินงานวิจัยในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ    
โดยการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม วิชาการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม เชื่อมโยง   
องค์ความรู้ของนักวิจัยกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่     
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของพ้ืนที่ สังคม ชุมชน  
ก่อให้ผลกระทบสูงต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสทางการแข่งขันของสังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าและ
ขีดความสามารถของประเทศสู่การแข่งขัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการวิจัยที่ตอบผลลัพธ์ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม จ านวน 58 โครงการ  

2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายและด าเนินการให้บริการ
วิชาการ โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งชุมชนได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้ 

1. กลุ่มชุมชนบานหนองนางแพรว ได้รับการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตผลผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชน และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน  

2. กลุ่มชุมชนแม่อ้อยถิ่น ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ าพริกเผา น้ าพริกทะเลทรงเครื่อง 
ข้าวตูสับปะรด แยมจากสับปะรด น้ าสับปะรดเข้มข้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย  

3. กลุ่มชุมชนเขาส้มพอเพียง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ        
เป็นการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี      เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวกล้อง ได้รับความรู้ในการใช้สื่อในการเผยแพร่และ
สามารถน าไปพัฒนาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีผลิตภัณฑ์ได้แก่ ข้าวปลอด
สารพิษ ข้าวกล้อง ไข่เค็ม ลูกปะคบสมุนไพร และหมอนแกลบ ซึ่งสามารถเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้า และ
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรส าหรับผู้ที่สนใจ 

5. กลุ่มชุมชนเจ็ดเสมียน ได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการ ทางด้านการสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ การ
จัดท าบัญชี – และค านวณต้นทุน ด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้ก่อเกิดประโยชน์และ
ใช้ได้จริง 

6. กลุ่มบ้านวังตะเคียน ได้รับการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน น้ ายาล้างจาน น้ ายา
ซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม ครีมอาบน้ า สบู่ น้ ายาล้างมือ และน้ ายาท าความสะอาดพ้ืน และชุมชนสามารถผลิตของ
ใช้ในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง สร้างรายได้ในครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่ายภายในชุมชน 

https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92/
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7. กลุ่มชุมชนบานทามะขาม ได้รับความรูการประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณชวยแปรรูปผลิตภัณฑ               
ถั่วดาวอินคาและยังเป็นเครื่องต้นแบบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ภายในชุมชน 

8. กลุ่มผ้าจกบ้านตะโก ได้รับการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าจกบ้านตะโก และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอกะเหรี่ยง ให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และก่อให้เกิด
รายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน   

 
2.4)  ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
และมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมชุมชนมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม  

กองศิลปวัฒนธรรม  จึงมีบทบาทและหน้าที่ ในการประสานการบริหารจัดการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์พันธกิจและมาตรการ
ของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะต่างๆ ทั้ง 9 คณะและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น 

จึงมีการด าเนินการจัดประชุมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะต่างๆ ทั้ง 9 คณะร่วมกันก าหนด 
และจัดท าแผนปฏิบัต ิราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น เพื ่อให ้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒ นา
มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างคุณค่า
ทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตามแผน เพ่ือให้เกิดผลดังนี้  

1  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า
ไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นหรือ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าไทยและการสืบสาน
ประเพณีการแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้า
ไทย และลวดลายผ้าไทย 

2  ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดนิทรรศการ และการประกวด
สุนทรพจน์ ประกอบกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” 
และระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “รอยพระบาทแห่งไท้ น าไทยให้ร่มเย็น” ในโครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562   

3  สามารถสืบสานความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริม สนับสนุน สืบสานวัฒนธรรมการจัด
กิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง  เช่น กิจกรรมวันส าคัญของชาติ และกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา รวมทั้งได้รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้จากชุมชนย่านบางล าพู ทั้งด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้คงอยู่สืบไป 

https://www.rmutp.ac.th/web2558/2017/07/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1/
https://www.rmutp.ac.th/web2558/2017/07/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1/
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4  สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริม
สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการ
ออกแบบชุดดอกไม้ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคงานไทยประยุต์กับเทคนิคการเย็บ ติด ปะ จากการแข่งขันนัก
ออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ ในงาน FDSS International young designer award ณ  Shangri-La Hotel 
Singapore  

5  สามารถสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมของศิลปวัฒนธรรม โดยมีการน างานวิจัย พัฒนา ตลอดจน
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ท าให้สินค้าทางวัฒนธรรมมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  เช่น คณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ โดยการน าเศษเส้นใย
ป่านศรนารายณ์ที่หลงเหลือระหว่างกระบวนการปลอกและปั่นน าไปผลิตเป็นกระดาษสาเพ่ือน ามาท าเป็นของที่
ระลึก และน ามาผลิตถุงกระดาษและบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าชุมชน และยังมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่
จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมี 5 หลักสูตร
ดังนี้ 1.หลักสูตรพวงกุญแจงานสาน 2.หลักสูตรผ้ามัดย้อมจากใบคูณ 3.หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากแกลบ 4.
หลักสูตรมันส าปะหลังกรอบปรุงรส 5.หลักสูตรนักเก็ตมันส าปะหลัง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพใน
ชุมชน สามารถน าไปพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน   

 
3.) แผนการด าเนินงานปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 

จากการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทีม่ีผลด าเนินการยังไมบ่รรลุเป้าหมาย มาทบทวนกลยุทธ์เพื่อหามาตรการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ และมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน พร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และด้านการอบรม

พัฒนาด้านวิชาชีพทุกหลักสูตร 
- สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการโดยจัดให้มีโครงการอบรมเพ่ือการท าผลงานวิชาการให้เพ่ิมขึ้น  และ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าผลงานวิชาการ และเงินสนับสนุนส าหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
4.) แนวทางการพัฒนาการด าเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

4.1 มหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยก าหนดเป็นตัว
บ่งชี้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจ าปีที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

4.2 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติตามระดับความเชี่ยวชาญและอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันทางการศึกษา 

4.3 ก ากับติดตามและประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายและด าเนินการ
ให้บริการวิชาการโดยมีการก ากับติดตามและประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ทีส่่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่  5 
 

ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
- แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งช้ี ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บ/รายงานข้อมูล 

๑. การผลิตบัณฑิต    

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ -ผอ.สวท. 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  -รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  -รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  - ผู้ช่วยฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   - ผู้ช่วยฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๒. การวิจัย    

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๓. การบริการวิชาการ    

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - ผู้ช่วยฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว. 

๕. การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน     

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 

๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝ่ายการเงินฯ -กองคลัง -ผอ.กค. 

๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 

๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล -ผู้ช่วยฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๕.๑.๕ การจัดการความรู้ -รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ -ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) -ผอ.ศูนย์ KM 
๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร  -รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน -ผู้ช่วยฯ ฝ่ายประกันฯ -ส านักประกันคุณภาพ -ผอ.สปภ. 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ. 

๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 
-ผู้ช่วยฯ ฝ่ายประกันฯ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
(หลักสูตร) 
-ส านักประกันคุณภาพ 

-ผอ.สวท. 
-ผอ.สปภ. 

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

 
* หมายเหต ุผู้ร่วมรายงานข้อมูล 

 



ชุด # ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั
คณะครุ
ศาสตร์
อตุสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวลชน

คณะ
เทคโนโลยคี
หกรรมศาสตร์

คณะ
บรหิารธุรกจิ

คณะ
วทิยาศาสตร์
และ

คณะ
วศิวกรรมศาส
ตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละ

คณะ
อตุสาหกรรม
สงิทอและ

1 1 จํานวนหลกัสตูรทเีปิดสอนทังหมด 59 7 2 9 10 4 17 4 3 3
1 2 - - ระดบัปรญิญาตรี 49 6 1 8 8 4 12 4 3 3
1 3 - - ระดบั ป.บณัฑติ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 - - ระดบัปรญิญาโท 6 0 1 1 1 0 3 0 0 0
1 5 - - ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 - - ระดบัปรญิญาเอก 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
1 7 - - จํานวนศนูยจ์ัดการศกึษานอกสถานทตีงัทังหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 จํานวนหลกัสตูรทจีัดการเรยีนการสอนนอกสถานทตีงั - - - - - - - - - -
2 9 - - ระดบัปรญิญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 - - ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 - - ระดบัปรญิญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 - - ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 - - ระดบัปรญิญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14 จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมดทกุระดบัการศกึษา 11,425 468 941 1,562 4,262 466 1,942 1,007 414 363

3 15
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั
ปรญิญาตรี 11,183 468 936 1,504 4,148 466 1,877 1,007 414 363

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

3 17
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั
ปรญิญาโท 212 - 5 58 90 - 59 - - -

3 18
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั ป.
บณัฑติขนัสงู - - - - - - - - - -

3 19
- - จํานวนนักศกึษาปัจจบุนัทังหมด - -  ระดบั
ปรญิญาเอก 30 - - - 24 - 6 - - -

4 20
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมด รวมทังทปีฏบิตังิาน
จรงิและลาศกึษาตอ่ 546.5 32 31 73.5 88 61.5 118.5 87 26 29

4 21
- - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทปีฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 14 1 0 1 0 0 4 7 0 1

4 22
- - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทปีฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ 357.5 19 22 61 65 33 65.5 58 17 17

4 23
- - จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทปีฏบิตังิานจรงิ
และลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 175 12 9 11.5 23 28.5 49 22 9 11

4 24 จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่งอาจารย์ 385.5 25 22 48.5 61 36.5 82.5 67 19 24

4 25
- - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีมม่ตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 13 1 0 1 0 0 4 6 0 1

4 26
- - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีมม่ตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 254.5 16 15 40 46 18 44.5 45 16 14

4 27
- - จํานวนอาจารยป์ระจํา (ทไีมม่ตีําแหน่งทาง
วชิาการ) ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 118 8 7 7.5 15 18.5 34 16 3 9

4 28
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ 154 7 8 22 27 25 34 19 7 5

ขอ้มลูพนืฐาน Common Data Set (CDS) ประจําปีการศกึษา 2562
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ชุด # ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั
คณะครุ
ศาสตร์
อตุสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวลชน

คณะ
เทคโนโลยคี
หกรรมศาสตร์

คณะ
บรหิารธุรกจิ

คณะ
วทิยาศาสตร์
และ

คณะ
วศิวกรรมศาส
ตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละ

คณะ
อตุสาหกรรม
สงิทอและ

ขอ้มลูพนืฐาน Common Data Set (CDS) ประจําปีการศกึษา 2562

4 29
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 30
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 99 3 6 19 19 15 20 13 1 3

4 31
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 55 4 2 3 8 10 14 6 6 2

4 32
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 6 1 2 2 1

4 33
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
ทมีวีฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4 34
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
ทมีวีฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0

4 35
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
ทมีวีฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

4 36
จํานวนอาจารยป์ระจําทังหมดทดีํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 1 1

4 37
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีี
วฒุปิรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 38
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีี
วฒุปิรญิญาโท หรอืเทยีบเทา่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 39
- - จํานวนอาจารยป์ระจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ทมีี
วฒุปิรญิญาเอก หรอืเทยีบเทา่ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

5 40 จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรแยกตามวฒุกิารศกึษา 290 36 16 43 47 20 77 20 14 17
5 41 - - ระดบัปรญิญาตรี 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
5 42 - - ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 43 - - ระดบัปรญิญาโท 175 26 10 34 32 6 37 11 9 10
5 44 - - ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45 - - ระดบัปรญิญาเอก 112 10 6 9 15 14 37 9 5 7

5 46
จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีดีํารงตําแหน่งทาง
วชิาการ 286 32 16 43 47 20 77 20 14 17

5 47
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทไีมม่ตีําแหน่ง
ทางวชิาการ 196 27 10 23 34 14 53 15 8 12

5 48
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีตีําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตรจารย์ 83 5 5 17 13 6 21 5 6 5

5 49
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีตีําแหน่ง
รองศาสตรจารย์ 6 0 1 2 0 0 3 0 0 0

5 50
- - จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีตีําแหน่งศา
สตรจารย์ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 51
จํานวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจําหลกัสตูร 13 - 22 29 - - 101 - 18 13

6 52

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาติ 3 - 14 16 - - 56 - 0 1
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6 53

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที
ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ.
 หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุ - - 0 3 - - 23 - 4 0

6 54 - - ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร - - - 0 - - 0 - 0 0

6 55
- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 4 - 2 4 - - 8 - 1 0

6 56

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการสําหรับการเผยแ - - 2 4 - - 6 - 1 0

6 57

- - บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิปีรากฏในฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําห - - - 2 - - 8 - 0 12

6 58 - - ผลงานไดร้ับการจดสทิธบิตัร - - - 0 - - 0 - 5 0

6 59
- - ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทไีดร้ับการประเมนิผา่น
เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ - - - 0 - - 0 - 0 0

6 60
- - ผลงานวจิัยทหีน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาติ
วา่จา้งใหด้ําเนนิการ - - - 0 - - 0 - 0 0

6 61
- - ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทคีน้พบใหม่
และไดร้ับการจดทะเบยีน - - - 0 - - 0 - 0 0

6 62
- - ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทไีดร้ับการประเมนิ
ผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ - - 4 0 - - 0 - 0 0

6 63

- - ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทผีา่นการ
พจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทาง
วชิาการแตไ่มไ่ดน้ํามาขอรับการประเมนิตําแหน่งทาง - - - 0 - - 0 - 0 0

6 64

- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอื
อเิลคทรอนกิส ์online 2 - - 0 - - - - 0 0

6 65
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัสถาบนั - - - 0 - - 0 - 2 0

6 66
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัชาติ 2 - - 0 - - - - 4 0

6 67
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ - - - 0 - - 0 - 0 0

6 68
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน - - - 0 - - 0 - 1 0

6 69
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบันานาชาต ิ 2 - - 0 - - - - 0 0
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6 70

- - จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร
ปรญิญาเอกทไีดร้ับการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI และ
 Scopus ตอ่จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูร - - - 0 - - 0 - 0 0

7 71 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีังหมด 3,180 119 180 387 1,462 113 465 215 117 122

7 72
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีตีอบแบบสํารวจ
เรอืงการมงีานทําภายใน 1 ปี หลงัสําเร็จการศกึษา 3,128 116 180 387 1,438 113 445 213 114 122

7 73

จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีไีดง้านทําภายใน 1 
ปีหลงัสําเร็จการศกึษา (ไมน่ับรวมผูท้ปีระกอบอาชพี
อสิระ) 2,048 82 104 228 996 78 279 156 86 39

7 74 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีปีระกอบอาชพีอสิระ 456 11 42 137 91 8 37 29 26 75

7 75
จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีงีานทํา
กอ่นเขา้ศกึษา 150 1 2 10 92 5 31 7 - 2

7 76
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีมีกีจิการของตนเอง
ทมีรีายไดป้ระจําอยูแ่ลว้ 8 - - 3 1 - 1 - 1 2

7 77
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีศีกึษาตอ่ระดบั
บณัฑติศกึษา 36 - 5 3 9 2 11 4 - 2

7 78 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีอีปุสมบท 12 - - - 7 - 4 1 - -
7 79 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีเีกณฑท์หาร 37 7 3 1 16 1 7 1 1 -

7 80

เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้ําเร็จการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรทีไีดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ 
(คา่เฉลยี) 16,933 19,227 17,150 15,634 16,325 21,224 18,406 16,264 17,474 17,838

7 81

ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทมีตีอ่
ผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรตีามกรอบ TQF 
เฉลยี (คะแนนเต็ม ๕) 4.11 4.24 4.08 4.18 4.1 4.06 4.09 4.1 4.14 4.07

8 82

จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ําเร็จ
การศกึษาในระดบัปรญิญาโททไีดร้ับการตพีมิพห์รอื
เผยแพร่ 46 - 3 25 2 - 16 - - -

8 83
- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทมีกีารตพีมิพใ์น
ลกัษณะใดลกัษณะหนงึ 13 - 3 10 - - - - - -

8 84
- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 23 - - 9 2 - 12 - - -

8 85

- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื
ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ - - - - - - - - - -

8 86 - - ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร - - - - - - - - - -

8 87
- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการที
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 8 - - 6 - - 2 - - -
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8 88

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิทไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.
หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางว - - - - - - - - - -

8 89

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิทปีรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาน
ชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพ 2 - - - - - 2 - - -

8 90 - - ผลงานทไีดร้ับการจดสทิธบิตัร - - - - - - - - - -

8 91

- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอื
อเิลคทรอนกิส ์online - - - - - - - - - -

8 92
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัสถาบนั - - - - - - - - - -

8 93
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัชาติ - - - - - - - - - -

8 94
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ - - - - - - - - - -

8 95
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน - - - - - - - - - -

8 96
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบันานาชาต ิ - - - - - - - - - -

8 97
- - จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโททังหมด
 (ปีการศกึษาทเีป็นวงรอบประเมนิ) 29 - - 19 10 - - - - -

9 98

จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ําเร็จ
การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกทไีดร้ับการตพีมิพห์รอื
เผยแพร่ 3 - - - 3 - - - - -

9 99
- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ - - - - - - - - - -

9 100

- - จํานวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนืองจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอื
ในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ - - - - - - - - - -

9 101 - - ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร - - - - - - - - - -

9 102
- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการที
ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 2 - - - 2 - - - - -

9 103

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิทไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.
หรอืระเบยีบคณะกรรมการอดุมศกึษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางว 1 - - - 1 - - - - -
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9 104

- - จํานวนบทความทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิทปีรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาน
ชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพ - - - - - - - - - -

9 105 - - ผลงานทไีดร้ับการจดสทิธบิตัร - - - - - - - - - -

9 106

- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะ
ในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอื
อเิลคทรอนกิส ์online - - - - - - - - - -

9 107
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัสถาบนั - - - - - - - - - -

9 108
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัชาติ - - - - - - - - - -

9 109
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ - - - - - - - - - -

9 110
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบัภมูภิาคอาเซยีน - - - - - - - - - -

9 111
- - จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่น
ระดบันานาชาต ิ - - - - - - - - - -

9 112
- - จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก
ทังหมด (ปีการศกึษาทเีป็นวงรอบประเมนิ) - - - - - - - - - -

10 113 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ (FTES) 10,707.28 425.85 701.9 1,132.11 3,136.95 952.23 1,227.37 2,586.74 295.2 248.93
10 114 - - ระดบัอนุปรญิญา - - - - - - - - - -
10 115 - - ระดบัปรญิญาตรี 10,369.74 297.6 701.9 1,064.35 3,039.52 952.23 1,183.27 2,586.74 295.2 248.93
10 116 - - ระดบั ป.บณัฑติ 128.25 128.25 - - - - - - - -
10 117 - - ระดบัปรญิญาโท 194.53 - - 67.76 91.35 - 35.42 - - -
10 118 - - ระดบั ป.บณัฑติขนัสงู - - - - - - - - - -
10 119 - - ระดบัปรญิญาเอก 14.76 - - - 6.08 - 8.68 - - -

11 120
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายในสถาบนั 29,244,700 825,000 1,196,300 10,863,500 2,713,900 1,749,000 425,000 1,474,800 9,927,200 70,000

11 121 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 25,273,420 825,000 1,196,300 10,863,500 217,420 1,749,000 425,000 - 9,927,200 70,000
11 122 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - - - - - - - - - -
11 123 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3,971,280 - - - 2,496,481 - - 1,474,800 - -

11 124
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนั 19,400,765.60 210,000 995,000 2,297,600 879,124.64 1,350,000 6,660,000 1,192,800 2,935,600 2,880,640.96

11 125 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 17,328,840.96 210,000 995,000 2,297,600 - 1,350,000 6,660,000 - 2,935,600 2,880,640.96
11 126 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - - - - - - - - - -
11 127 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2,071,924.64 - - - 879,124.64 - - 1,192,800 - -

11 128
จํานวนอาจารยป์ระจําทปีฏบิตังิานจรงิ (ไมน่ับรวมผู ้
ลาศกึษาตอ่) 529.5 29 28 70.5 87 59.5 117.5 84 25 29

11 129 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 370.5 29 28 70.5 12 59.5 117.5 - 25 29
11 130 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - - - - - - - - - -
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11 131 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 159 - - - 75 - - 84 - -

11 132
จํานวนนักวจิัยประจําทปีฏบิตังิานจรงิ (ไมน่ับรวมผู ้
ลาศกึษาตอ่) - - - - - - - - - -

11 133 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - - - - - - - -
11 134 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - - - - - - - - - -
11 135 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ - - - - - - - - - -
11 136 จํานวนอาจารยป์ระจําทลีาศกึษาตอ่ 17 3 3 3 1 2 1 3 1 -
11 137 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 13 3 3 3 - 2 1 - 1 0
11 138 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - - - - - - - - - -
11 139 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 4 - - - 1 - - 3 - -
11 140 จํานวนนักวจิัยประจําทลีาศกึษาตอ่ - - - - - - - - - -
11 141 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - - - - - - - -
11 142 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ - - - - - - - - - -
11 143 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ - - - - - - - - - -
12 144 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที

ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบัชาติ

130 14 15 18 9 - 56 17 1 -

12 145 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 107 14 15 18 3 - 56 - 1 0
12 146 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - - -
12 147 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 23 - - 0 6 - - 17 - -
12 148 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที

ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนืองจากการประชมุวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ.
 หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึ

42 7 - 5 2 - 23 1 4 -

12 149 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40 7 - 5 1 - 23 - 4 0
12 150 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - - 0
12 151 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 2 - - 0 1 - - 1 - 0
12 152 ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร 0 - - - - - - - - -
12 153 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 - 0 - - - - 0 0
12 154 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 0 - 0 - - - - - 0
12 155 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 0 - 0 - - - - - 0
12 156 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น

วารสารวชิาการทปีรากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2
25 2 2 8 - - 8 3 2 0

12 157 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 23 2 2 8 - - 8 - 2 1
12 158 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - - 0
12 159 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 3 - - 0 - - - 3 - 0
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12 160 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผ่ล

16 2 2 5 - - 6 - 1 -

12 161 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 16 2 2 5 - - 6 - 1 0
12 162 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - - 0
12 163 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - - 0
12 164 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์น

วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิปีรากฏในฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับกา

81 4 - 3 23 29 8 - - 14

12 165 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55 3 - 3 - 29 8 - 0 12
12 166 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 167 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 23 - - 0 23 - - - 0 0
12 168 ผลงานไดร้ับการจดสทิธบิตัร 5 - - - - - - - 5 -
12 169 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 0 - 0 - - - - 5 0
12 170 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 171 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 172 ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทไีดร้ับการประเมนิผา่น

เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้
0 - - - - - - - - -

12 173 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 - 0 - - - - 0 0
12 174 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 175 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 176 ผลงานวจิัยทหีน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้ง

ใหด้ําเนนิการ
0 - - - - - - - - -

12 177 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 - - 0 - - - - 0 0
12 178 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 179 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 180 ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทคีน้พบใหมแ่ละ

ไดร้ับการจดทะเบยีน
0 - - - - - - - - -

12 181 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 - - 0 - - - - - 0
12 182 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 183 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 184 ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทไีดร้ับการประเมนิ

ผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้
15 - 6 3 5 - - 1 - -

12 185 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 9 - 6 3 - - - - 0 0
12 186 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 187 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 6 - - 0 5 - - 1 0 0

5 - 12



ชุด # ชอืขอ้มลูพนืฐาน สถาบนั
คณะครุ
ศาสตร์
อตุสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
สอืสารมวลชน

คณะ
เทคโนโลยคี
หกรรมศาสตร์

คณะ
บรหิารธุรกจิ

คณะ
วทิยาศาสตร์
และ

คณะ
วศิวกรรมศาส
ตร์

คณะศลิป
ศาสตร์

คณะ
สถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละ

คณะ
อตุสาหกรรม
สงิทอและ

ขอ้มลูพนืฐาน Common Data Set (CDS) ประจําปีการศกึษา 2562

12 188 ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทผีา่นการพจิารณา
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแต่
ไมไ่ดน้ํามาขอรับการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ

0 - - - - - - - - -

12 189 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 - - 0 - - - - 0 0
12 190 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 191 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 192 จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะใน

ลกัษณะใดลกัษณะหนงึ หรอืผา่นสอือเิลคทรอนกิส ์
online

0 - - - - - - - - -

12 193 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 - - 0 - - - - 0 0
12 194 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 195 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 196 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบั

สถาบนั
1 1 - - - - - - 0 -

12 197 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 1 - 0 - - - - 0 0
12 198 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 199 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 200 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบัชาติ 5 - 1 - - - - - 4 -
12 201 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 - 1 0 - - - - 4 0
12 202 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 203 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 204 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบั

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
0 - - - - - - - - -

12 205 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 - - 0 - - - - 0 0
12 206 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 207 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 208 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบั

ภมูภิาคอาเซยีน
1 - - - - - - - 1 -

12 209 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 - - 0 - - - - 1 0
12 210 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 211 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 212 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบั

นานาชาต ิ
2 - 1 - - - - - 1 -

12 213 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 - 1 0 - - - - 1 0
12 214 - - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 0 - - 0 - - - - 0 0
12 215 - - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 0 - - 0 - - - - 0 0
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และเสริม
มาตรการให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุน
และเสริมมาตรการให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น ดังนี ้
1.  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษาให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก 
 

2.บรรจุอาจารย์ในคุณวุฒิปริญญา
เอก 
 
 

3.การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงาน 
มหาวิทยาลยัวุฒิปริญญาเอก 
ส าหรับการจ้างครั้งแรก 
 
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 
697/2562 เรื่อง การจัดสรร
ทุนการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 
17 ตุลาคม 2562 และ
มหาวิทยาลยัสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้อาจารยไ์ปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน  
8 ทุน  
2. แผนการบรรจุบุคคลภายนอก 
(นักเรียนทุนรัฐบาลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ระดับปริญญาเอก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  
2 คน 
- ตารางแสดงรายชื่อบุคลากร
สายวิชาการที่บรรจุด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
5. สนับสนุนเงินส าหรับผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

 

ผลการด าเนินงาน 
3. การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่
พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ
ปริญญาเอก ตามประกาศ
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั 
ฉบับท่ี 3/2554 และฉบับที่ 
2/2556  เรื่อง การจ่ายเพิ่ม
พิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิปริญญาเอก  
4. แบบฟอร์มสรุปการด าเนินงาน
โครงการงบประมาณรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน  200 คน 
5. ระเบียบมหาวิทยาลยั ว่าด้วย
การจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
1.  จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก ในปี
การศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากจ านวน
อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ในปี
การศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่บรรจ ุ
ในคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 2 คน 
 
  3. จ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ิมขึ้นจากจ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

 

ความส าเร็จ (KPI) 
1. - ปีการศึกษา 2561 มอีาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
จ านวนทั้งหมด 158 คน 
    - ปีการศึกษา 2562 มี
อาจารย์ประจ าทีส่ าเรจ็การศึกษา 
ในระดับปรญิญาเอก จ านวน 24 
คน 
    ดังนั้น  ปีการศึกษา 2562 มี
อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวนทั้งหมด 
(158+24) 182 คน 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี
อาจารย์ประจ าที่บรรจุในคณุวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 2 คน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

 

ความส าเร็จ (KPI) 
3.  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 145 คน 
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 161 คน 
    ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพิ่มขึ้นจากจ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 
16 คน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
2. มหาวิทยาลัยและคณะควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการ
เขียนโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อขอทุน
จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนภายนอกผ่านสื่อออนไลน์ 
เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารและ
การเข้าถึงข้อมูล 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
มีโครงการวจิัยที่เสนอขอ
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 29 โครงการ 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
-  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3  มี
หน่วยงานส่งข้อเสนอการวิจัย
เ พื่ อ ข อ รั บ งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก จ านวน 47 
โครงการ และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 29 โครงการ 
 
หลักฐาน 
- รายงานสรุปโครงการวจิัยที่
เสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
3. มหาวิทยาลัยและคณะควรปรับวิธีการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
ในระดับหลักสูตร 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความระดับนานาชาติ 
2. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า
ในการเขียนบทความและแนะน า
ด้านภาษาอังกฤษ  
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความระดับนานาชาติ 1 
กิจกรรม 
2.  จ านวนบทความที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
-  ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา* 
 
 
-ผอ.ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมการอบรม “เทคนิค
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ” 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 
โดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน 
สถาบันวิจัย ภาษา และ 
วัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 63 บทความ และ
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 
บ ท ค ว า ม  โ ด ย เ พิ่ ม ขึ้ น  1 2 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 19.05  
 
หลักฐาน 
- ตารางสรุปจ านวนบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 

https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
4. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางช่วยเหลือให้
อ า จ า รย์ ส าม า รถ เ ขี ยนบทความ เป็ น
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปเผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความระดับนานาชาติ 
2. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า
ในการเขียนบทความและแนะน า
ด้านภาษาอังกฤษ  
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความระดับนานาชาติ 1 
กิจกรรม 
2.  จ านวนบทความที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
-  ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา* 
 
 
-ผอ.สถาบันภาษา 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมการอบรม “เทคนิค
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ” 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 
โดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน 
สถาบันวิจัย ภาษา และ 
วัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 63 บทความ และ
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 
บ ท ค ว า ม  โ ด ย เ พิ่ ม ขึ้ น  1 2 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 19.05  
 
หลักฐาน 
- ตารางสรุปจ านวนบทความที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2562 
 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 

https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
    มหาวิทยาลัยควรประเมินหลักสูตรและ
ด าเนินการให้ เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
  

แผนการด าเนินการ : 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหเ้ป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ TQF
ทั้ง 5 ด้าน ได้ร้อยละ 82.28  
(4.11 คะแนน) 
2. คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ได้ร้อยละ 81.13 
(4.06 คะแนน) 
3. ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี(ร้อยละ 87) 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562-2563 

ผลการด าเนินงาน 
มีการก าหนดผลการเรียนรู ้
รายชั้นปี (Learning 
Outcomes)  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. มหาวิทยาลัยควรน าผลการประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตรมาวิ เคราะห์  
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 
3.01 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ มาเป็นแนวทางใน
การก ากับเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตร เช่น การเพิ่มผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ฯลฯ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของอาจารย์ และเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
  

แผนการด าเนินการ : 
- ประชุมหาแนวทางพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพของหลักสตูรที่มี
คะแนนคุณภาพต่ ากว่าระดับดี (น้อย
กว่า 3.01 จากคะแนนเต็ม 5.00) 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สป.อว. ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
มีหลักสูตรทีม่ีค่าคะแนนน้อยกว่า 
3.01 จ านวน 7 หลักสูตร และในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรดังกล่าวมี
ค่าคะแนนสูงขึ้น จ านวน 4 หลักสตูร 
และมีคา่คะแนนลดลง จ านวน 3 
หลักสตูร 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ. 
พ.ศ.2562-2563 

ผลการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัด
อาจารย์มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. มีการก ากับ ติดตาม ผู้ทีล่าศึกษา
ต่อให้รายงานผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา ปีละ 2 ครั้ง เพื่อใหส้ าเรจ็
การศึกษาตามที่หลักสตูรก าหนด 
 
2. มีมาตรการเรื่อง การขยายเวลา
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เ ร่ ง รั ด ให้ ผู้ ล า ศึ กษ าต่ อส า เ ร็ จ
การศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ. 2562-2563 

ผลการด าเนินงาน 
1. หนังสือกองบริหารงานบุคคล 
ที่ อว 0650.19/860 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอให้
รายงานผลการศึกษา 
    - หนังสือกองบริหารงาน
บุคคล ท่ี อว 0652.19/497 ลง
วันท่ี 3 มีนาคม 2563 เรื่อง 
ขอให้รายงานผลการศึกษา 
2. หนังสือมหาวิทยาลัย ท่ี ศธ 
0581.17/778 ลงวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การศึกษา ขยายเวลาศึกษาต่อ 
การเดินทางกลับประเทศไทย
ช่ัวคราว ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2560 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
  มีการรายงานผลการศึกษา ปีละ 2 
ครั้ง/ปีการศึกษา เพื่อก ากับ ติดตาม
ให้คณะ ก ากับตดิตามผู้ทีล่าศึกษา
ต่อในสังกัดให้ส าเร็จการศึกษาตามที่
หลักสตูรก าหนด โดยมีหนังสือ 
ก ากับ ติดตาม ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ. 2562-2563 

(ความส าเร็จ (KPI) 
  มีการรายงานผลการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ ตาม
เอกสารแนบ ดังนี ้
    - หนังสือกองบริหารงาน
บุคคล งานพัฒนาบุคคล ท่ี อว 
0652.19/1077  
ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 เรื่อง 
รายงานผลการส าเร็จการศึกษา
ของนางมธุรส เวียงสีมา 
- หนังสือกองบริหารงานบุคคล  
งานพัฒนาบุคคล ท่ี อว 
0652.19/620 ลงวันท่ี 18 
มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผล
การส าเร็จการศึกษาของนางสาว
วารินี วีระสินธุ์ 
*หมายเหตุ : การรายงานผล
การศึกษาเป็นการรายงานผล
ตามรายบุคคล เนื่องจาก
มหาวิทยาลยัแตล่ะแห่งมีการ
รายงานผลการศึกษาไม่พร้อมกัน 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเรง่รัด
อาจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการเปน็ไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
    มีการก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.)  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
    มีมาตรการเร่งรดัอาจารย์ให้มี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย 1 
มาตรการ 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562-2563 

ผลการด าเนินงาน 
    รายงานผลการด าเนินการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 
(ความส าเร็จ (KPI) 
   มีมาตรการการให้พ้นสภาพ 
จากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั ด้วยเหตุไม่ยื่นเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลยั ฉบับที่ 10/2562 
เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
   1. ควรจัดหมวดหมู่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและ
น า ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ ต อ บ โ จ ทย์
ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า จั ด ท า
โครงการวิจัยหรือกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
ระบบฐานข้อมลูโครงการวิจัย 1 
ระบ 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
จัดท าฐานข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจยั
และงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
 
หลักฐาน 
โครงการวิจัยเรื่องฐานข้อมลูและ
การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ) 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
2. ควรพิจารณาเปิดรับฐานข้อมูลงานวิจัย
เพิ่มขึ้นตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ให้พิจารณาเรื่องของความคุ้มค่าและ
ความต้องการจ าเป็นของนักวิจัยโดยให้มี
การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อ
น ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 

แผนการด าเนินการ : 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการ
ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ร ใ ช้
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ตาม
ประกาศ  ก .พ . อ .  เ พื่ อ เ ปิ ด รั บ
ฐานข้อมูล 
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น จ านวน 1 ฐาน 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา* 
 
- ผอ.ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการส ารวจความต้องการ
การใช้ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  แ ต่
เ นื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง มี ก า ร ใ ช้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ
ฐ า น ข้ อ มู ล แ ละ ไ ม่ ส าม า รถ
ด าเนินการได้ทันในปีน้ี เนื่องจาก
ต้ อ ง มี ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
ล่วงหน้า 
 
 
หลักฐาน 
- 
 
 
 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยและคณะควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะในการ
เขียนโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อขอ
ทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความระดับนานาชาติ 
2. จัดให้ระบบพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าใน
การเขียนบทความและแนะน าด้าน
ภาษาอังกฤษ  
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความระดับนานาชาติ 1 
กิจกรรม 
2.  จ านวนบทความที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการอบรม “เทคนิคการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ” 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 
โดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน 
สถาบันวิจัย ภาษา และ 
วัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 63 บทความ และ
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 
บ ทค ว า ม  โ ด ย เ พิ่ ม ขึ้ น  1 2 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 19.05  
 
หลักฐาน 
- ตารางสรุปจ านวนบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 

https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ จ า น วน เ งิ น ทุ น วิ จั ย ที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในแต่ละโครงการ 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุน
วิจัย ข้อ 11 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจา่ยเงินกองทุนเพื่อ
การวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความในวารสาร  
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย อย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
2. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็น
เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสาร อย่างน้อย 1 
ฉบับ 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการอยู่แล้ว โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
1 .  ก า ห น ด ไ ว้ ใ นสัญญารั บ
ทุนอุดหนุนวิจัย ข้อ 11 
2 .  ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย เป็น
เงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสาร  
 
หลักฐาน 
1. สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร  
2. ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
3. มหาวิทยาลัยและคณะควรปรับวิธีการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดย ใ ช้ ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง  ( Coaching and 
Mentoring) ในระดับหลักสูตร 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความระดับนานาชาติ 
2. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า
ในการเขียนบทความและแนะน า
ด้านภาษาอังกฤษ  
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความระดับนานาชาติ 1 
กิจกรรม 
2.  จ านวนบทความที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา* 
 
-ผอ.ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมการอบรม “เทคนิค
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ” 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 
โดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน 
สถาบันวิจัย ภาษา และ 
วัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 63 บทความ และ
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 
บ ทค ว า ม  โ ด ย เ พิ่ ม ขึ้ น  1 2 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 19.05  
 
หลักฐาน 
- ตารางสรุปจ านวนบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ประจ าปี
การศึกษา 2562 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 

https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
4. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางช่วยเหลือ
ให้อาจารย์สามารถเขียนบทความเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปเผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การเขียนบทความระดับนานาชาติ 
2. จัดให้ระบบพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าใน
การเขียนบทความและแนะน าด้าน
ภาษาอังกฤษ  
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เขียนบทความระดับนานาชาติ 1 
กิจกรรม 
2.  จ านวนบทความที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา* 
 
- ผอ.สถาบันภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมการอบรม “เทคนิค
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ” 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2563 
โดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน 
สถาบันวิจัย ภาษา และ 
วัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 63 บทความ และ
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 75 
บ ทค ว า ม  โ ด ย เ พิ่ ม ขึ้ น  1 2 
บทความ คิดเป็นร้อยละ 19.05  
 
หลักฐาน 
- ตารางสรุปจ านวนบทความที่
ได้รับการตีพิมพ์ประจ าปี
การศึกษา 2562 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 

https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
https://lc.mahidol.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
5. มหาวิทยาลัยควรน าผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่มาเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณา
ความดีความชอบโดยก าหนดให้มีคะแนน
ถ่วงน้ าหนักในสัดส่ วนที่ สู ง เพื่ อสร้ าง
แรงจูงใจและสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
นักวิจัย 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. น าผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์เปน็
ส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับสายวิชาการ 
2. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ด้วย งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
2. มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการอยู่แล้ว ดังนี้  
1.ตามแบบแบบข้อตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(องค์ประกอบท่ี 1)  สายวิชาการ 
( ข้ อ  2  ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์อื่น)   
2 .  ส ร้ า ง ข วัญและก า ลั ง ใ จ
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่น 
 
หลักฐาน 
1. แบบข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 
1)  สายวิชาการ 
2. ประกาศกิจกรรมเชิดชูเกยีรติ
นักวิจัยดีเด่น  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีการท าวิจั ยในเ ชิงประเมินเพื่อ
ติดตามและประเมินผลกระทบของการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เช่น โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 

แผนการด าเนินการ : 
จัดท าแนวทางโครงการวิจัยเชิง
ประเมินเพื่อติดตามและประเมินผล
กระทบของการด าเนินโครงการ
บูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
ได้แนวทางโครงการวิจัยเชิงประเมิน 
จ านวน 1 โครงการ 
 
 
 
 

- รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
หรือ 

ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ได้โครงการวิจัยเชิงประเมินเพื่อ
ติดตามและประเมินผลกระทบ
ของการด าเนินโครงการบูรณา
การแบบมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 โครงการ 
หลักฐาน 
เล่มรายงานโครงการวิจัยเชิง
ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลกระทบของการ
ด าเนินโครงการบูรณาการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากอาจารย์ และ
บุคลากรในคณะต่ างๆเพื่ อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มีองค์ความรู้ด้านอาหาร การจัด
ดอกไม้  คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
ออกแบบแฟช่ัน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ
และผ้า เป็นต้น องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้
สามารถรวบรวมเพื่อเผยแพร่ให้เห็นความ
เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้ 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดประชุมคณะกรรมการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย มี
คณะกรรมการจากทุกคณะ เพื่อ
ร่วมก าหนดการรวมรวมจัดเก็บ
องค์ความรู้ของแต่ละคณะอย่าง
เป็นรูปธรรมและให้เกิดประโยชน์
ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ น า ไ ป เ ผ ย แ พร่ สู่
สาธารณชน 
2. ด าเนินการจัดเก็บรวมรวมองค์
ความรู้ และจั ดท าสื่ อ เพื่ อการ
เผยแพร่ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ร ว บ ร ว ม แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณชน 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ ์
 
 
- ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม* 
- ผอ.ศูนย์การจัดการ
ความรู้ 
- คณบดีคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 
- คณบดี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชัน่ 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563) 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการรวมรวมองค์ความรู้อย่าง
เ ป็ น ร ะ บบ และน า ไ ปสู่ ก า ร
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
หลักฐาน 
-  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ก อ ง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2562 
- องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการรวบรวมข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ของสถานที่ตั้งแต่ละศูนย์จัด
การศึกษา เช่น วังสนของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของศูนย์พณิชยการพระนคร วังรพีของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
และข้อมูลที่รวบรวมนั้นควรมีการเผยแพร่ใน
วงกว้าง 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดประชุมคณะกรรมการท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ร ร ม โ ด ย มี
คณะกรรมการจากทุกคณะ เพื่อ
ร่วมกันด าเนินการจัดเก็บและ
รวมรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
ของแต่ละศูนย์ให้มีการเผยแพรสู่่
สาธารณชน 
2. ด าเนินการจัดเก็บรวมรวม
องค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ใน
ทุกศูนย์ และจัดท าสื่อเพื่อการ
เผยแพร่ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
-  อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ ์
- ผอ.กองศลิปวัฒนธรรม* 
- ผอ.ศูนย์การจัดการความรู ้
 
- ศูนย์เทเวศร์(คณบดีคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม, คณบดี
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, 
- ศูนย์พณิชยการพระนคร
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ, 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์, คณบดี
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
- ศูนย์โชติเวช(คณบดีคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
,คณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ) 
- ศูนย์พระนครเหนือ(คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
,คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตุลาคม 2562 
- กันยายน 2563) 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการรวบรวมองค์ความรูเ้ชิง
ประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
หลักฐาน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2562 
- องค์ความรู้ที่มาของแต่ละ
ศูนย์ของมหาวิทยาลัยทีไ่ดร้ับ
การเผยแพร่สูส่าธารณชน 

หมายเหตุ : * ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนตัวช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
โครงการ และกิจกรรม ท้ังเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพของแผน 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
เมื่อมหาวิทยาลัยได้

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
ได้สักระยะหนึ่งแล้วพบว่า ดัชนี
ช้ีวัดบางตัวยังขาดประสิทธิภาพ
ในการวัดผลการด าเนินงาน 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารบริหารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
มหาวิทยาลยัจึงมีแผนการ
ด าเนินการ ดังนี ้

1. ทบทวนตัวช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน โครงการ และกิจกรรม 
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ของแผน 

2. ทบทวนค่าเป้าหมายดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จฯ  

 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 
- ผอ.กองนโยบายและ
แผน 
 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

ผลการด าเนินงาน  
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน โครงการ และกิจกรรม ทั้ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ
แผน โดยได้พิจารณาตาม
รายละเอียดดัชนีช้ีวัดความส าเรจ็
ฯ เป็นรายตัว  

2. มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการทบทวนดัชนีช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ
ฯ จากรองอธิการบดีทุกท่านและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติในการ
ติดตามประเมินผลความส าเร็จ
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

โดยมดีัชนีช้ีวัดที่ขอ
ปรับปรุงตามประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน 14 ดัชนีช้ีวัด จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 3. น าข้อมูลเสนอต่อการ
ประ ชุมคณบดี  ผู้ อ านวยการ 
สถาบัน ส านัก และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

4. ถ่ายทอดดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จ และค่าเปา้หมาย (ปี
การศึกษา 2561 - 2564)  

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : มี
ดัชนีช้ีวัดที่ผ่านการทบทวนดัชนีช้ี
วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของแผน อย่างน้อย 2 ดัชนีช้ีวัด 

 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 
- ผอ.กองนโยบายและ
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 
2 ดัชนีช้ีวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 
3 ดัชนีช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 
3 ดัชนีช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 
2 ดัชนีช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 
4 ดัชนีช้ีวัด 

และมดีัชนีช้ีวัดที่ขอ
ปรับค่าเป้าหมายใน ยุทธศาสตร์ที ่
5  จ านวน 2 ดัชนีช้ีวัด (หลักฐาน
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผน) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

  - รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 
- ผอ.กองนโยบายและ
แผน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ผลการด าเนินงาน 
3. น าข้อมูลเสนอต่อ

การประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านัก ครั้งท่ี 5/2562 
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
ได้อนุมัตดิัชนีช้ีวัดความส าเรจ็ 
และค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 
2561 - 2564) และจากสภา
มหาวิทยาลยั ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อ
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562     

(หลักฐาน มติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 
7/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 ระเบียบวาระที่ 4.14 
พิจารณาคู่มือดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย
ตามแผนการพัฒนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี
การศึกษา 2561 – 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและกายภาพ 
 
- ผอ.กองนโยบายและ
แผน 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ผลการด าเนินงาน 
4. ได้ถ่ายทอดดัชนีช้ี

วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
(ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
รวมถึงคู่มือดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ
ดังกล่าวสู่การปฏิบตัิ (หลกัฐาน 
หนังสือที่ อว.0652.18/200 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
เร่ืองขอส่งคู่มือดัชนชีี้วัด
ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย
ตามแผนการพัฒนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครปี
การศึกษา 2561 – 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
2.  ควรมีการก ากับติดตามการบริหาร
หลักสู ตร ในระดับคณะที่ เ ข้ ม งวดและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แผนการด าเนินการ : 
1. เพิ่มวาระการก ากับ ติดตาม 
การบริหารหลักสูตรในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 
2. จัดท าแบบรายงานการก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
(รายไตรมาส) 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
ผลการประเมินหลักสตูรปี
การศึกษา 2562 สูงขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562-2563 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินหลักสตูรปี
การศึกษา 2561 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.32 และในปีการศึกษา 
2562 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.33 
ซึ่งสูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 0.01 
คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
1. ควรวิเคราะห์และตรวจสอบความ
เช่ือมโยงของข้อมูลในการวิเคราะห์
ทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่ วย ในแต่ละหลักสูตร  สั ดส่ วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรและการจัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.2) กับระบบและกลไก
ในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ต า ม
องค์ประกอบของหลักสูตรและคณะ 
(ตัวบ่ง ช้ีที่  5.3 ข้อ 1) และจัดสรร
ท รั พ ย า ก ร เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่อยผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วย
หลักสตูร  

2. น าเสอนข้อมูลกลุ่มคา่ใช้จ่ายที่
ส่งผลใหม้ีอัตราต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
และต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพ
ประจ าป ี

4. แจ้งต่อหน่วยงานเพื่อก ากับ
ติดตาม ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ประจ าป ี
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน 
 
- ผอ.กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2563 
 

ผลการด าเนินงาน 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
แผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายจ านวน 2 รายการ 
1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ค่าเป้าหมายลดลงร้อย
ละ 5 โดยเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2562 
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมใน

ประเทศ ค่าเปา้หมายลดลงร้อย
ละ 5 โดยเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2562 
หลักฐาน 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ต่อ) 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
2. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินระดับ
หลักสูตรและระดับคณะที่มีผลการ
ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ต่ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
หลักสูตรและคณะอื่น ๆ เพื่อการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
 

แผนการด าเนินการ : 
- รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ และวิเคราะห์จุดที่ควร
พัฒนาหรื อส่ ง เ ส ริ ม  โ ด ย เฉพาะ
หลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3 
คะแนน (ในปีการศึกษา 2561 มี
จ านวน 7 หลักสูตร) และคณะที่มีผล
การประเมินต่ ากว่า 4 คะแนน (ในปี
การศึกษา 2561 มีจ านวน 3 คณะ) 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. จ านวนหลักสูตรมีผลการประเมิน
ต่ ากว่า 3.00 ไม่เกิน 5 หลักสูตร 
2. จ านวนคณะมีผลการประเมินต่ า
กว่า 4.00 ไม่เกิน 2 คณะ 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน 
 
- ผอ.ส านักประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 2562 ผลการด าเนินงาน 
1.ในปีการศึกษา2562 มีจ านวน
หลักสูตรที่มีผลการประเมิน ต่ า
กว่า 3.00  จ านวน 6 หลักสูตร 
ซึ่งจากผลการด าเนินงานยังไม่
บรรลุตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ที่ตั้งไว ้
2.ในปีการศึกษา2562 มีจ านวน
คณะที่มีผลการประเมิน ต่ ากว่า 
4.00 จ านวน  2 คณะ จากผล
การด าเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่ตั้งไว้ 
 
หลักฐาน 
- ผลประเมินคณุภาพภายใน 
ระดับหลักสตูร และระดับคณะ 
(เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-
2562) 
 

 


