


คํานํา
รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา

2557 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฏาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยใชเกณฑการประกันคุณภาพ
ตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึนมีความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท้ังนี้ การรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรไดรายงานเปนฉบับเดียวกับการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินตนเองในรายงาน
ฉบับนี้ จะนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

(รองศาสตราจารยสุภัทรา    โกไศยกานนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทสรุปผูบริหาร ค -1 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทสรุปผูบริหาร
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปการศึกษา 2557

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

1. บทนํา (ประวัติโดยสังเขป)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวันท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบดวยศูนยบริหาร 4 แหง ไดแก  ศูนยเทเวศร  ศูนย
โชติเวช  ศูนยพณิชยการพระนคร  และศูนยพระนครเหนือ  จัดการเรียนการสอน 9 คณะ โดยแบงเปน 2 กลุม
สาขาวิชา ดังนี้

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

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร

มีหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญา
ตรี 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 1 หลักสูตร โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลก
อาชีพ” มีเปาหมายสูงสุดคือ มุงม่ันเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล

ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนนักศึกษารวมท้ังหมด 11,930 คน อาจารยรวมท้ังสิ้น 589 คน จําแนกเปน
อาจารย 427 คน ผูชวยศาสตราจารย 154 คน รองศาสตราจารย 7 คน และศาสตราจารย 1 คน

2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ.

ตาม 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูในระดับดี ท่ี 3.84
คะแนน หากพิจารณา องคประกอบท่ีมีผลระดับดีมาก 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับดี 2 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 การ
วิจัย องคปรกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ และอยูในระดับพอใช 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)



บทสรุปผูบริหาร ค -2 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I

(1.2,
1.3,2.2)

P
(1..4,1.5,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.3)

O
(1.1,2.3,

5.2)
คะแนน
เฉลี่ย

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

1 การผลิตบัณฑิต 2.11 5.00 2.38 3.32 พอใช
2 การวิจัย 3.88 5.00 3.02 3.97 ดี
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ - 4.00 3.45 3.82 ดี
รวม 2.70 4.71 2.95 3.84 ดี

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช ดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา (ภาพรวม)
จุดเดน
1. มีการบูรณาการบริการวิชาท่ีใหทุกคณะเขามามีสวนรวมไดดี ตลอดจนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ

วิชาการ
2. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเปาหมาย สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3. มีสถาปตยกรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติไดแก รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2558 คือ

เรือนหมอพร ตั้งอยู ณ ศูนยพณิชยการพระนคร
จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินหลักสูตรและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ครบทุกหลักสูตร
2. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง
3. ควรเพ่ิมจํานวนงานวิจัย /งานสรางสรรค หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-1 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวนที่ 1

บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2557



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-2 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวนที่ 1
สถานภาพปจจุบัน

1. ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดรับการสถาปนาข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวันท่ี 18  มกราคม  พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท่ี
เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนท้ัง  2 กลุมสาขาวิชา โดยกลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี 7 คณะวิชา และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี  2 คณะ
วิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะศิลปศาสตร

มีการจัดการเรียนการสอนกระจายอยูใน 4 ศูนย ไดแก
1) ศูนยเทเวศร เปนท่ีตั้งของ 1 สถาบัน 3 สํานัก 2 คณะวิชา ดังนี้.-

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สํานักงานอธิการบดี
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-3 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2) ศูนยโชติเวช เปนท่ีตั้งของ 2 คณะวิชา ดังนี้.-
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

3) ศูนยพณิชยการพระนคร เปนท่ีตั้งของ 3 คณะวิชา ดังนี้.-
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

4) ศูนยพระนครเหนือ เปนท่ีตั้งของ 2 คณะวิชา ดังนี้.-
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. สถานท่ีตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งอยูเลขท่ี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-4 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน
ภายใน

สํานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองประชาสัมพันธ**
- กองวิเทศสัมพันธ**
- กองศิลปวัฒนธรรม**
- สํานักประกันคุณภาพ**
- สถานีวิทยุสาธารณะ
เพ่ือการศึกษา มทร.
พระนคร FM 90.75
MHz**

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิจัย
- กลุมบริการวิชาการ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิชาการ
- กลุมทะเบียนและประมวลผล
- กลุมบัณฑิตศึกษา

ศูนยภาษา**

ศูนยขอมูลสารสนเทศ**

ศูนยประสานราชการใสสะอาด**

ศูนยสงเสริมการทองเท่ียวและโรงแรม**

ศูนยการจัดการความรู**

ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI)**

* หมายถึง จดัตั้งตามพระราชบัญญตัิการบริหารการแบงสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
** หมายถึง จัดตั้งตามมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อางอิง : กองบริหารงานบุคคล

คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ*

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิทยบริการ
- กลุมพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมเครือขายคอมพิวเตอร
และการส่ือสาร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-5 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

3.    วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย/กลยุทธ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

: วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนาํดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ”

A Leading Technology University in Producing Professional Graduates

: พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานสากล
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิต

และภาคบริการ
3. บริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
4. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

: ปรัชญา (Philosophy)
สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ

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

: ปณิธาน (Determination)
มุงม่ัน  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ  ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ  คูคุณธรรม  สูมาตรฐานสากล
(RMUTP   strivers to  be  a  leader  of  vocational  studies  based  on  integrated  science  and

technology  as  well as  maintain  our  competent  and  virtuous  persons.)

: คานิยมหลัก (Core  Value)
“คิดอยางสรางสรรค  ทําอยางมืออาชีพ” (Think  creatively  Do professionally)

: เปาหมายสูงสุด (Ultimate  Goal)
มุงม่ันเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล

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

: อัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม
Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity

: เอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ (University  for  Diverse  Careers)



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-6 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

4.  การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในเพ่ือศึกษาองคประกอบและความสามารถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน
(Weaknesses) ดังน้ี

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือศึกษาปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ท่ีเปนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดังนี้

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. เปนมหาวิทยาลัยทางเลือกสําหรับนักศึกษาเพื่อมุงสู

วิชาชีพ
2. ป ระช าค ม อ า เซี ย น เป น โอ ก าส ใน ก ารพั ฒ น า

มหาวิทยาลัย
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการ

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู และทักษะในวิชาชีพ
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

เปนการสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาสมากข้ึน

1. การเปดการศึกษาเสรีทําใหมหาวิทยาลัยฯ มีคูแขง
มากสถานศึกษาอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนเปดสอนและ
จัดการศึกษาวิชาชีพแขนงตางๆ กันอยางกวางขวาง

2. การจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตองใชการลงทุนสูงในดานอุปกรณและหองปฏิบัติการ

3. นักเรียนที่ มีผลการเรียนในระดับดี ได รับโอกาส
ทางเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดั้งเดิม

4. โครงสรางประชากรสงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

1. บัณ ฑิ ตมี คุณ ภาพและ เป นที่ ต อ งการของ
ตลาดแรงงาน

2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพและผลิต
บัณฑิต มายาวนาน

3. มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ

4. มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
ทําใหบุคลากรมีความรูและประสบการณ

5. การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

6. สถานที่ตั้งอยูกลางใจเมือง มีทําเลที่เหมาะสม
7. มี อัตลักษณที่ โดดเดนดานวิชาชีพที่สามารถ

ใหบริการวิชาการแกสังคม
8. จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาชีพและ

ครอบคลุมองคความรูตั้งแต ระดับวิชาชีพข้ัน
พื้นฐานจนถึงข้ันสูง

9. มีระบบประกันคุณภาพที่เขมแข็ง
10.มหาวิทยาลัยมีแผนและการดําเนินงานรองรับ

การกาวเขาสู AEC

1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
3. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหตองใชบุคลากร

สายสอนรับภาระงานสนับสนุนควบคูกัน สงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย

4. บุคลากรบางสวน ยังไมสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

5. ขาดผูบริหารมืออาชีพ
6. สถานที่จํากัด ทําใหการขยายตัวเปนไปไดยาก
7. บุคลากรบางสวนขาดแนวคิดเชิงรุก และขาดกระบวนทัศน

ใหมในการแกปญหา
8. การติดตอสื่อสารภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ
9. งานวิจัยบางสาขายังมีนอย
10. ผูบริหารใหมบางสวนยังขาดทักษะประสบการณดานการ

บริหาร
11. สภาพภูมิทัศนยังไมเอ้ือในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไมไดเตรียม

ความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
13. การนําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนายังไมสมบูรณ
14. สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-7 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
5. นโยบายของรัฐใหการสนับสนุนสถานศึกษาที่ผลิต

บุคลากรดานวิชาชีพและเทคโนโลยี และภาคเอกชน
ใหการสนับสนุน เชนกัน

6. นโยบายภาครัฐสนับสนุนดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทําใหการทํางาน
คลองตัว

7. โครงสรางประชากร เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัย
สามารถจัดการศึกษาไดหลากหลาย

8. มหาวิทยาลัยมีนักเรียนโควตา ซึ่ ง เปนนักเรียน
(Input) ที่มีผลการเรียนดี

5. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวดําเนินงาน

ตามปรัชญา, วิสัยทัศน, ภารกิจ, เปาหมายและกลยุทธ ตามพันธกิจหลัก คือ
1. งานจัดการเรียนการสอน
2. งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม
3. งานบริหารจัดการ
4. งานบริการทางวิชาการแกสังคม
5. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 53

หลักสูตร แบงตามระดับการศึกษา ดังนี้

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด
จํานวนหลักสูตร 46 1 5 1 53

ตารางที่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปการศึกษา 2557

คณะ/ระดบั
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (จํานวน 5 หลักสูตร)
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 5 ป

วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 5 ป
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) *

หมายเหตุ : หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา อยูระหวางรอปดหลักสูตร
5 ป

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 2 ป (ตอเน่ือง)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 2 ป (ตอเน่ือง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

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



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-8 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปการศึกษา 2557 (ตอ)
คณะ/ระดบั
การศึกษา ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ

หลักสูตร
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (จํานวน 8 หลักสูตร)
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4 ป

อาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) *

4 ป

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)

4 ป

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจดัการสินคาแฟช่ัน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

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

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (จํานวน 4 หลักสูตร)
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
4 ป

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารการตลาด (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 2 ป
4. คณะบริหารธุรกิจ (จํานวน 9 หลักสูตร)

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

- 4 ป

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
การเงิน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 1 4 ป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
ธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

- 2 ป

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑติ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557)

- 2 ป



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-9 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปการศึกษา 2557 (ตอ)
คณะ/ระดบั
การศึกษา ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ

หลักสูตร
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จํานวน 3 หลักสูตร)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2 4 ป
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

4 ป

วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) 4 ป
6. คณะวิศวกรรมศาสตร (จํานวน 13 หลักสูตร)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 4 ป
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 4 ป
วิศวกรรมการบํารุงรักษา (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2556) 4 ป
วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสตูรใหม
พ.ศ. 2556)

4 ป

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

4 ป

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแมพิมพ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

4 ป

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

2 ป

วิศวกรรมไฟฟา  (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555) 2 ป
7. คณะศิลปศาสตร (จํานวน 4 หลักสูตร)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑติ การทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 4 ป
การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 4 ป
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

4 ป

ภาษาไทยประยุกต (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2553) 4 ป
8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (จํานวน 3 หลักสูตร)

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลติภณัฑอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 ป

การออกแบบบรรจภุัณฑ  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555) 5 ป



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-10 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางที่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปการศึกษา 2557 (ตอ)
คณะ/ระดบั
การศึกษา ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ

หลักสูตร
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน (จํานวน 4 หลักสูตร)

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
ออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4 ป

หมายเหตุ
* หลักสูตรท่ียังไมไดปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน TQF

1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงจาก หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ขอมูลจาก : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558

5.2 นักศึกษา
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) = 11,925.55 คน
- อาจารยประจําตามเกณฑสกอ. ท้ังสิ้น 589 คน (ลาศึกษาตอ 41 คน /ปฏิบัติงานจริง 548 คน)
- สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา = FTES : FTEI =

11,925.55 : 589 = 20.25 : 1
ขอมูลเพ่ิมเติม
- จํานวนนักศึกษาจริงท้ังหมด 11,930 คน
- อาจารยผูสอนจํานวนท้ังสิ้น 589 คน  (ลาศึกษาตอ 41 คน / ปฏิบัติราชการจริง 548 คน)
- สัดสวน จํานวนนักศึกษา (คน) : จํานวนอาจารย (คน) โดยรวม = 11,930 : 589 = 20.25 : 1

(ขอมูลสรุป FTES ปการศึกษา 2557 จาก : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ วันท่ี 3 มิถุนายน 2558)

ตารางท่ี 1-2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดจําแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2557

คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด
ปริญญา

ตรี
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต
ปริญญา

โท
ปริญญา

เอก
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 749 183 - - 932
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1,643 - 87 - 1,730
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 761 - 59 - 820
4. คณะบริหารธุรกิจ 3,992 - 194 10 4,196
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 351 - - - 351
6. คณะวิศวกรรมศาสตร 1,977 - 90 - 2,067
7. คณะศิลปศาสตร 863 - - - 863



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-11 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

คณะ จํานวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด
ปริญญา

ตรี
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต
ปริญญา

โท
ปริญญา

เอก
8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบ

466 - - - 466

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น

505 - - - 505

รวมทั้งสิ้น 11,307 183 430 10 11,930
ขอมูลนักศึกษา 2/2557 จาก : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ วันท่ี 17 เมษายน 255

5.3 บุคลากร
-อาจารยประจําตามเกณฑการคํานวณ สกอ. จํานวนท้ังสิ้น 589 คน

(ลาศึกษาตอ 41 คน / ปฏิบัติงานจริง 548 คน)
-อาจารยผูสอน จํานวนท้ังสิ้น 589 คน (ลาศึกษาตอ 41 คน / ปฏิบัติงานจริง 548 คน)
ขอมูลบุคลากรแบงเปนประเภทโดยสรุป ดังนี้.-

ลําดับ ประเภท จํานวน ลาศึกษาตอ ปฏิบัติงานจริง
1 ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตําแหนงวชิาการ 365 8 357
2 พนักงานมหาวิทยาลัย 203 33 170
3 พนักงานราชการ 5 - 5
4 ลูกจางชั่วคราว 8 - 8
5 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท/เอก 8 - 8

รวมอาจารยประจํา 589 41 548

อัตราสวนตามคุณวุฒิ   และ อัตราสวนตําแหนงทางวิชาการ สรุปไดดังนี้.-
จํานวน
อาจารย
ประจํา

อัตราสวนวุฒิ อัตราสวน ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

589 91.00 461.00 37.00 427.00 154.00 7.00 1.00

รอยละ 15.45 78.27 6.28 72.50 26.15 1.19 0.17



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-12 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางท่ี 1 – 2 แสดงขอมูลอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการรายคณะ

คณะ

วุฒิการศึกษา
(คน)

สัดสวนวุฒิ
การศึกษา

ปริญญาเอก:
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี

ตําแหนง
ทางวิชาการ (คน) สัดสวนตําแหนง

วิชาการ
อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ.

ลาศึกษาตอ
(คน)

รวม
ปริญญา

เอก
ปริญญา

โท
ปริญญา

ตรี รวม อ. ผศ. รศ. ศ. ใน
ประเทศ

ตาง
ประเทศ

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ขาราชการ 30 6 20 4 20.00:66.67:13.33 30 19 10 1 - 63.33:33.33:3.33:0.00 - 1

พนักงานมหาวทิยาลัย 11 2 9 - 18.18:81.82:0.00 11 11 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 4 -

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

ลูกจางชัว่คราว - - - - - - - - - - - - -

รวม 43 8 29 6 20.93:65.12:13.95 43 32 10 1 - 74.42:23.26:2.33:0.00 4 1

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ขาราชการ 43 3 34 6 6.98:79.07:13.95 43 17 24 2 - 39.53:55.81:4.65:0.00 1 -

พนักงานมหาวทิยาลัย 29 - 28 1 0.00:96.55:3.45 29 29 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 -

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

ลูกจางชัว่คราว 4 - - 4 0.00:0.00:100.00 4 4 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

อาจารยประจําหลกัสูตร 3 1 2 - 33.33:66.67:0.00 3 - - 2 1 0.00:0.00:66.67:33.33 - -

รวม 80 4 64 12 5.00:80.00:15.00 80 51 24 4 1 63.75:30.00:5.00:1.25 2 -

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ขาราชการ 8 - 8 - 0.00:100.00:0.00 8 5 2 1 - 62.50:25.00:12.50:0.00 - -

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

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

ลูกจางชัว่คราว 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

อาจารยประจําหลกัสูตร 2 2 - - 100.00:0.00:0.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

รวม 31 4 26 1 12.90:83.87:3.23 31 28 2 1 - 90.63:6.25:3.13:0.00 - 1

4. คณะบริหารธุรกิจ
ขาราชการ 72 10 62 - 13.89:86.11:0.00 72 36 36 - - 50.00:50.00:0.00:0.00 - -

พนักงานมหาวทิยาลัย 26 8 18 - 30.77:69.23:0.00 26 26 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 1 -

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

ลูกจางชัว่คราว 1 1 - - 100.00:0.00:0.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

อาจารยประจําหลกัสูตร 1 1 - - 100.00:0.00:0.00 1 - 1 - - 0.00:100.00:0.00:0.00 - -

รวม 100 20 80 - 80.00:80.00:0.00 100 63 37 - - 63.00:37.00:0.00:0.00 1 -

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขาราชการ 44 7 37 - 15.91:84.09:0.00 44 28 16 - - 63.64:36.36:0.00:0.00 - 1

พนักงานมหาวทิยาลัย 27 13 14 - 48.15:51.85:0.00 27 26 1 - - 96.30:3.70:0.00:0.00 4 2

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

ลูกจางชัว่คราว - - - - - - - - - - - - -

รวม 71 20 51 - 28.17:71.83:0.00 71 54 17 - - 76.06:23.94:0.00:0.00 4 3



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-13 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางท่ี 1 – 2 แสดงขอมูลอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา : ตําแหนงทางวิชาการและคณะ (ตอ)

คณะ

วุฒิการศึกษา
(คน)

สัดสวนวุฒิ
การศึกษา

ปริญญาเอก:
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี

ตําแหนง
ทางวิชาการ (คน) สัดสวนตําแหนง

วิชาการ
อาจารย : ผศ. : รศ. : ศ.

ลาศึกษาตอ
(คน)

รวม
ปริญญา

เอก
ปริญญา

โท
ปริญญา

ตรี รวม อ. ผศ. รศ. ศ. ใน
ประเทศ

ตาง
ประเทศ

6. คณะวิศวกรรมศาสตร
ขาราชการ 91 14 66 11 15.38:72.53:12.09 91 62 29 - - 68.13:31.87:0.00:0.00 2 2

พนักงานมหาวทิยาลัย 26 3 23 - 11.54:88.46:0.00 26 25 1 - - 96.15:3.85:0.00:0.00 8 2

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

ลูกจางชัว่คราว 1 - 1 - 0.00:100.00:0.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

อาจารยประจําหลักสูตร 2 2 - - 100.00:0.00:0.00 2 2 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

รวม 120 19 90 11 15.83:75.00:9.17 120 90 30 - - 75.00:25.00:0.00:0.00 10 4

7. คณะศิลปศาสตร
ขาราชการ 55 7 47 1 12.73:85.45:1.82 55 31 23 1 - 56.36:41.82:1.82:0.00 - 1

พนักงานมหาวทิยาลัย 30 3 27 - 10.00:90.00:0.00 30 29 1 - - 96.67:3.33:0.00:0.00 3 2

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

ลูกจางชัว่คราว 1 - - 1 0.00:0.00:100.00 1 1 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - -

รวม 87 10 74 3 11.49:85.06:3.45 87 62 24 1 - 71.26:27.59:1.15:0.00 3 3

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ขาราชการ 18 3 12 3 16.67:66.67:16.67 18 10 8 - - 55.56:44.44:0.00:0.00 - -

พนักงานมหาวทิยาลัย 15 1 14 - 6.67:93.33:0.00 15 15 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 3 1

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

ลูกจางชัว่คราว - - - - - - - - - - - - -

รวม 33 4 26 3 12.12:78.79:9.09 33 25 8 - - 75.76:24.24:0.00:0.00 3 1

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ขาราชการ 4 1 3 - 25.00:75.00:0.00 4 3 1 - - 75.00:25.00:0.00:0.00 1 -

พนักงานมหาวทิยาลัย 19 1 18 - 5.26:94.74:0.00 19 18 1 - - 94.74:5.26:0.00:0.00 1 -

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

ลูกจางชัว่คราว - - - - - - - - - - - - -

รวม 24 2 21 1 8.33:87.50:4.17 24 22 2 - - 91.67:8.33:0.00:0.00 1 -

รวมทั้งสิ้น 589.00 91.00 461.00 37.00 15.45:78.27:6.28 589.00 428.00 153.00 7.0 1. 72.67:25.98:1.19:0.17 28.00 13.0

หมายเหตุ 1. อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยสัญญาจางประจําหลักสูตร
สังกัด – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร

ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-14 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.4 บุคลากรสายสนับสนุน

ประเภท
บุคลากร

วุฒิการศึกษา (คน) รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ขาราชการ 8 53 32 - 93
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 211 53 - 266
พนักงานราชการ 7 22 1 - 30
ลูกจางประจํา 55 9 - - 64
ลูกจางช่ัวคราว 70 173 2 - 245

รวม 142 468 88 - 698

ขอมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558

5.5 งบประมาณ
งบประมาณประจําป ปปจจบุนัไดรับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 – 5 แสดงงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเภทรายจาย

ประเภทรายจาย

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2557
(ปท่ีแลว)

พ.ศ. 2558 (ปปจจุบนั ขอมลู ณ 31 ส.ค. 58 )

จัดสรร เบิกจาย
งบบุคลากร 253,790,886.21 257,133,400.00 232,773,433.33
งบดําเนินงาน 136,606,464.12 168,995,500.00 140,578,001.22
งบลงทุน 59,960,320.50 202,719,200.00 48,737,606.40
รายจายอื่น 72,492,560.69 83,926,400.00 51,526,056.78
งบเงินอุดหนุน 258,193,967.85 268,698,000.00 256,770,776.54

รวมท้ังสิ้น 781,044,199.37 981,472,500.00 730,385,874.27
คาเสื่อมราคา 140,133,456,15 98,563,330.53

รวมคาเสื่อมราคา 921,177,655.52 828,949,204.80
งบดําเนินการท้ังสิ้น (หักงบลงทุน) 861,217,335.02 780,211,598.40

หมายเหตุ - ยอดจดัสรรเปนยอดที่ไดรับจริงจากสาํนักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพ่ิมระหวางปและเปนรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแลว )
- รวมงบลงทุนไมรวมคาเสือ่ม



สวนท่ี  1  บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน 1-15 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

งบประมาณเงินรายได เปนงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรใหกับหนวยงานในสงักัด โดยเบิกจายตามปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวในตาราง ตอไปนี้

ตารางที่ 1 – 6 แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2558
จําแนกประเภทรายจาย ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเภทรายจาย

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
(ปท่ีแลว)

พ.ศ. 2558 (ปปจจุบนั ขอมลู ณ 31 ส.ค. 58 )
จัดสรร เบิกจาย

งบบุคลากร 35,502,197.58 47,698,320.00 38,466,990.02
งบดําเนินงาน 47,919,366.49 98,001,590.00 43,752,572.37
งบลงทุน 13,173,561.29 17,805,420.00 13,008,475.41
รายจายอื่น 57,707,852.70 73,509,480.00 49,783,369.17
งบเงินอุดหนุน 29,210,575.80 26,500,660.00 30,921,127.40
งบกลาง 31,049,200.00
เงินสมทบสถาบัน 13,438,560.00

รวมท้ังสิ้น 183,513,553.86 308,003,230.00 175,932,534.37
คาเสื่อมราคา 22,998,532.13

รวมคาเสื่อมราคา 198,931,066.50
งบดําเนินการท้ังสิ้น (หักงบลงทุน) 185,922,591.09

หมายเหตุ - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม
ขอมูลจาก :: กองคลัง ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2558

5.6 อาคาร สถานท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานที่ตามพื้นที่ดําเนินงาน 4 เขตพื้นที่ คือ

1. ศูนยเทเวศร : สถานที่ตั้ง 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
: มีพื้นที่ 9 ไร  68  ตารางวา
ประกอบดวย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน, สาํนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ, สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน, สถาบนัวิจัยและพัฒนา, สาํนักงานอธิการบดี

2. ศูนยโชติเวช : สถานที่ตั้ง 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
: มีพื้นที่ 3 ไร 394 ตารางวา
ประกอบดวย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

3. ศูนยพณิชยการพระนคร : - สถานที่ตัง้ 86 ถนนพิษณโุลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- สถานที่ตัง้ 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300

: มีพื้นที่ 19 ไร  177  ตารางวา
ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

4. ศูนยพระนครเหนือ : สถานที่ตั้ง 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
: มีพื้นที่  20  ไร  99  ตารางวา

ประกอบดวย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-1 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปการศึกษา 2557



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-2 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่  2
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนวคิดการดําเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไดการพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2557 ท่ีใหความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ โดยกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระ
ท่ีเก่ียวของกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี  11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552  โดยกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3  ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน

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

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก  องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานคณะท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรท่ีคณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา
การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบท่ี 1
การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการ
ดําเนินงานของสถาบันท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะโดยครอบคลุมดานกายภาพ และภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม

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



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-3 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

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

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครนี้ภายใตบริบทแนวคิดท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ (RMUTP Model)

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

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



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

กําหนดตัวบงชี้ /คาเปาหมายและถายทอด

วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน

จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ

ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ

ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับดําเนินงานตามแผนงาน

รายงานผลการประเมินใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-5 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอน กิจกรรม
ข้ันตอนที่ 1 กําหนดนโยบายคุณภาพ

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

ข้ันตอนที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพรับผิดชอบ

ระบบการบริหารคุณภาพโดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ทําหนาที่
อํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพสนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนําฝกอบรม เพื่อทําใหการดําเนินการ
จัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนที่ 3 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงช้ี และคาเปาหมาย
เพื่อใหทุกหนวยงานมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานจึงมีการกําหนดตัวบงชี้และกําหนดคาเปาหมาย

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

2) ระดับคณะ มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ และ เกณฑ ก.พ.ร. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 11 ตัวบงชี้

3) ระดับสถาบัน มี 6 องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 13 ตัวบงชี้ และ เกณฑ ก.พ.ร. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 11 ตัวบงชี้

ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพื่อจัดทําเปาหมายของระดับหนวยงานและ
ถายทอดเปนระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน และสูระดับหลักสูตร

ข้ันตอนที่ 4 วางระบบกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพใหครอบคลุมทุกดาน
การดําเนินงานประกันคุณภาพประกอบดวย กิจกรรมการควบคุม การกํากับติดตาม การตรวจสอบ

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

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินงานตามแผนงานในแตละระบบ
หนวยงาน ทุกระดับจัดเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย และดําเนินงานตาม

แผนแตละดาน  พรอมทั้งจัดใหมีการติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้
ตามกําหนด ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตามแต
ที่หนวยงานกําหนด



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-6 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ข้ันตอน กิจกรรม
ข้ันตอนที่ 6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ

คณะวิชากําหนดใหแตละหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร
ผานระบบ CHE QA Online และคณะนําผลการประเมินหลักสูตรมาจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
คณะ  และสถาบันจะนําผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองในระดับสถาบัน ผานระบบ CHE QA Online

ข้ันตอนที7่ ดําเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ
การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินแตละระดับใหเปนไปตามเกณฑที่สกอ.กําหนด  ดังนี้.-

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

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

2) ระดับคณะวิชา สกอ.ไมมีเกณฑระบุ ดังนั้นคณะวิชาสามารถแตงต้ังคณะกรรมการไดตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผูผานการอบรมและขึ้นทะเบียนจากสกอ.

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

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

- กรรมการ ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป /กรณีเปนฝายสนับสนุนตอง
ทําหนาที่ระดับผูอํานวยการขึ้นไปไมนอยกวา 2 ป

ข้ันตอนที่ 8 รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เก่ียวของ
การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรใหรายงานตอผูบริหารหรือคณะกรรมการคณะ ผลการ

ประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานใหผูบริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป

และมหาวิทยาลัยสงรายงานผลการดําเนินงานที่ผานการประเมินแลว ผานระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา

ข้ันตอนที่ 9 นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
โดยผูบริหารสถาบันนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ที่สถาบันแตงต้ัง มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-7 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา ๒๕๕๗

(ระดับสถาบัน)

วันท่ีบังคับใช : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ISSUE : ๑
หนาท่ี ๑/๒

นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คา
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๑. การผลิตบัณฑิต

๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม (สกอ.๑.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) ๓.๕๕
คะแนน 

๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๑.๒) (กพร.๕๘ ตชว.
๒.๑) รอยละ ๒๐ 

๑.๓ อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.๑.๓) (กพร.๕๘
ตชว.๒.๑) รอยละ ๒๕ 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๔) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) ๕ ขอ
(๔ คะแนน) 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (สกอ.๑.๕) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) ๕ ขอ
(๔ คะแนน) 

๒. การวิจัย
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.
๒.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๒)

๕ ขอ
(๔ คะแนน) 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.๒.๒) (กพร.๕๘ ตชว.
๒.๒) ๓ คะแนน 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.๒.๓) (กพร.๕๘
ตชว.๒.๒)

๒.๕๐
คะแนน 

๓. การบริการวิชาการ

๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.๓.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๒.๓) ๖ ขอ
(๕ คะแนน) 

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๔.๑) (กพร.๕๘
ตชว.๒.๔)

๕ ขอ
(๔ คะแนน) 

๕. การบริหารจัดการ
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.๕.๑) (กพร.๕๘ ตชว.๖)

๗ ขอ
(๕ คะแนน)

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน 
๕.๑.๒ การเงิน 
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง 
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล 
๕.๑.๕ การจัดการความรู 

เอกสารควบคุม



สวนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา 2-8 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปาหมายคุณภาพ :
ปการศึกษา ๒๕๕๗

(ระดับสถาบัน)

วันท่ีบังคับใช : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ISSUE : ๑
หนาท่ี ๒/๒

นโยบาย/ตัวบงช้ี (KPI)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คา
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๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร  
๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) ๓.๕๑
คะแนน 

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ (สกอ.๕.๓) ๔ ขอ
(๔ คะแนน)  

เพ่ิมเตมิ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร) - 
๖. องคประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร.
๖.๑ นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓ คะแนน ใชคะแนนผลการประเมินปฏิบัติราชการ

ของ สกอ.จากสํานักงาน ก.พ.ร.
๖.๒ ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในตามพันธกิจหลัก ๓ คะแนน 
๖.๒.๑ การผลติบณัฑิต (องคประกอบท่ี ๑ สกอ.)   
๖.๒.๒ การวิจยั (องคประกอบท่ี ๒ สกอ.) 
๖.๒.๓ การบริการวิชาการ (องคประกอบท่ี ๓ สกอ.) 
๖.๒.๔ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (องคประกอบท่ี ๔ สกอ.) 
๖.๓ คณุภาพการใหบริการ
๖.๓.๑ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบณัฑิต (ระดับหลักสตูร สกอ.๒.๑) ๓ คะแนน  *
๖.๓.๒ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (ระดบัหลักสตูร
สกอ.๕.๓, ๕.๔) ๓ คะแนน  *

๖.๔ การเบิกจายเงินงบประมาณ
๖.๔.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (กพร.๕๘ ตชว.๔.๑) รอยละ ๘๗ * 
๖.๔.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (กพร.๕๘ ตชว.๔.๒) รอยละ ๙๖ * 
๖.๕ การประหยัดพลังงาน (กพร.๕๘ ตชว.๕) ๓ คะแนน 
๖.๖ ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในดานการบริหารจัดการ
(องคประกอบท่ี ๕ สกอ.) ๓ คะแนน      

หมายเหตุ * มีสวนรวม/สนับสนุน
- กําหนดคาเปาหมายตามมติที่ประชุม  วาระการประชุมดานการประกันคุณภาพ ที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น ๓ อาคาร
สํานักอธิการบดี

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

เอกสารควบคุม



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-1 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่ 3

ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ สกอ. ระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2557



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-2 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ สกอ. ปการศึกษา 2557
ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

องคประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับดูแล
1. คุณภาพบัณฑิต

(6 ตัวบงชี)้
1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ) รองอธิการบดีฝายวชิาการและวจิัย

1.2  อาจารยประจําสถาบนัที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก
(ปจจัยนําเขา)

รองอธิการบดีฝายบริหาร

1.3  อาจารยประจําสถาบนัที่ดาํรงตําแหนงทางวชิาการ
(ปจจัยนําเขา)

รองอธิการบดีฝายบริหาร

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

2. การวิจัย
(3 ตัวบงชี)้

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสรางสรรค (กระบวนการ)

รองอธิการบดีฝายวชิาการและวจิัย

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(ปจจัยนําเขา)

รองอธิการบดีผายวชิาการและวจิัย

2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจยั
(ผลลัพธ)

รองอธิการบดีผายวิชาการและวจิัย

3. การบริการวิชาการ
(1 ตัวบงชี)้

3.1  การบริการวิชาการแกสังคม (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝายบริการวชิาการ

4. การทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
(1 ตัวบงชี)้

4.1  ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม
(กระบวนการ)

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

5. การบริหารจัดการ
(3 ตัวบงชี)้

5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบนั และเอกลักษณของสถาบัน
(กระบวนการ)

5.1.1 การพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ
5.1.2 การเงิน รองอธการบดีฝายคลังฯ
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝายวางแผนฯ
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝายบริหาร
5.1.5 การจัดการความรู รองอธิการบดีฝายวชิาการฯ
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝายบริหาร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน ผูชวยอธิการบดดีานประกันฯ

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ) คณบดีทุกคณะ
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ
(กระบวนการ)

รองอธิการบดีฝายวชิาการฯ

รวมตัวบงชี้ระดับสถาบัน            13 ตัวบงชี้



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-3 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินระดับสถาบัน จํานวน  13 ตัวบงช้ี

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน .-

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 53 หลักสูตร จําแนกเปน
ระดับปริญญาตรีจํานวน  46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยูในระดับคุณภาพปานกลาง โดยมีคะแนนเทากับ
2.38 และมีหลักสูตรไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.12
2. ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.11
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไมผาน 0 (1.67)
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 1.71
5. ประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ผาน 2.30

รวม 8.24/5 = 1.65
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย ผาน 2.81
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา ผาน 2.83
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผาน 2.59
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ผาน 2.63
5. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ ผาน 2.40
6. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผาน 2.38
7. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการสินคาแฟช่ัน ผาน 2.61
8. คหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 2.87

รวม 21.15/8 = 2.64
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ ผาน 3.26
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสยีง ผาน 3.21
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย ผาน 3.16



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-4 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ผาน 2.96
รวม 12.59/4 = 3.15

4. คณะบริหารธุรกิจ
1. บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ผาน 2.12
2. บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ผาน 2.03
3. บัญชีบัณฑิต ผาน 2.82
4. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ ผาน 2.57
5. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด ผาน 2.09
6. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการเงิน ผาน 2.35
7. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผาน 2.57
8. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผาน 2.54
9. บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ผาน 2.10

รวม ผาน 21.19/9 = 2.35
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2.10
2. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2.89
3. วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตรอุตสาหกรรม 2.85

รวม 7.84/3 = 2.61
6. คณะวิศวกรรมศาสตร
1. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 1.46
2. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผาน 2.49
3. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 2.30
4. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ผาน 2.99
5. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม ผาน 2.42
6. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ผาน 2.49
7. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผาน 2.25
8. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบาํรุงรักษา ผาน 1.40
9. วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติเครื่องมือและแมพิมพ ไมผาน 0 (1.37)
10. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ ผาน 2.42
11. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือและแมพิมพ ไมผาน 0 (1.53)
12. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมเพ่ือ

ความยั่งยืน
ผาน 3.59

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ผาน 1.68
รวม 25.49/13 = 1.96

7. คณะศิลปศาสตร
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ผาน 2.26
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 2.21
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ผาน 2.27
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ผาน 2.38

รวม 9.12/4 = 2.28



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-5 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

คณะ /หลักสูตร การกํากับ
มาตรฐาน

คาเฉลี่ย
ผลการประเมินหลักสูตร

8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
1.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผาน 3.38
2.เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภณัฑ ผาน 3.28
3.สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ผาน 2.88

รวม 9.54/3 = 3.18
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผา ผาน 2.64
2. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมสีิ่งทอ ผาน 2.85
3. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ ผาน 2.53
4. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑสิ่งทอ ผาน 2.82

รวม ผาน 10.84/4 = 2.71
รวม 53 หลักสูตร (ไมผาน 3 หลักสูตร) 126/53 = 2.38

หมายเหตุ : หลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาอยูระหวางการทําเร่ืองปดหลักสูตรจึงไมมี
การรายงาน มคอ. 7

สูตรการคํานวณ : เทากับ

คะแนนท่ีได = =ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 126 =   2.38

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 53

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(คาเฉลี่ย)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3.55 2.38 2.38

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
ส.1.1 - 01 รายงานสรุปการประเมินระดับหลักสูตรของทุกคณะ

เกณฑคุณภาพ : 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-6 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
1.
2.

จุดท่ีควรพัฒนา
1.
2.

ผู้ รับผิดชอบ ตําแหน่ง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร ผูอํานวยการสํานักวิชาการและงานทะเบียน



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-7 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี.้-

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 589
- ปฏิบัติงานจริง 548
- ลาศึกษาตอ 41

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 91
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 15.45

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

=
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก

X 100 = 91 X100 = 15.45
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 589

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

= รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 = 15.45 X 5 = 1.93
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 40

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(รอยละ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย20 รอยละ 15.45 1.93



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-8 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รายการหลักฐาน
รหัหลักฐาน รายการ
กบ. 1.2-01 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา
กบ. 1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก
กบ. 1.2-03 ตารางสรุปจํานวนผูลาศึกษาตอระดับปริญญาโท/เอก

จุดท่ีควรพัฒนา
1. เพ่ิมคุณวุฒิอาจารยใหสูงข้ึน ใหไดตามมาตรฐาน สกอ. โดยการ

1.1 สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอ
1.2 จัดหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก
1.3 สรรหาบุคลากรภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

2. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยระยะ 4 ป พ.ศ. 2552-2555
3. จัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารยป 2556-2561
4. จัดสรรทุนมหาวิทยาลัยใหเปนทุนการศึกษา
5. ประสานแหลงทุนเพ่ือขอสนับสนุนแกอาจารย

ผูรับผิดชอบ ช่ือ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงช้ี นายเชาวเลิศ   ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภา

มหาวิทยาลยั
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสมจติต   มหัธนันท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-9 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน :
เกณฑเฉพาะกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี.้-

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 589
- ปฏิบัติงานจริง 548
- ลาศึกษาตอ 41

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 427
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 154
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 7
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 27.50

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 100 = 162 X 100 = 27.50
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 589

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 5 = 27.50 X 5 = 2.29

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 60

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(รอยละ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมายรอยละ 25 รอยละ

27.50
2.29



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-10 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กบ. 1.3-01 ตารางสรุปจาํนวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตาํแหนงทางวิชาการ
กบ. 1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการตามตําแหนงทางวิชาการ
กบ. 1.3-03 ตารางสรุปจํานวนผูลาศึกษาตอระดับปริญญาโท/เอก

จุดท่ีควรพัฒนา
เพ่ิมคุณวุฒิอาจารยใหสูงข้ึน ใหไดตามมาตรฐาน สกอ. โดยการ

1. จัดใหมีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ
2. จัดประชุมผูบริหารระดับคณะทุกคณะ เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติในการแกปญหา และสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรในคณะเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
3. ออกประกาศหลักเกณฑการใหเงินประจําตาํแหนงทางวิชาการแกพนักงานมหาวิทยาลัย
4. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายเงินสนับสนุนสําหรับผูซึ่ง

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ นายเชาวเลิศ   ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต   มหัธนนัท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-11 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ ปการศึกษา 2557 สถาบันไดดําเนินการดังนี้
1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถสามารถขอรับบริการไดท้ังท่ีหนวยงานโดยตรงและชองทางอ่ืนๆ ดังนี้

1. การขอรับบริการท่ีกลุมงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ท่ี
ใหบริการ (กพศ. 1.4-1-01) ดังนี้

1.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการใหบริการดังนี้
1.1.1 การใหคําปรึกษาดานทหาร เชน การสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร การขอผอนผัน การฝก

ภาคสนาม ฯลฯ
1.1.2 การใหบริการดานประกันอุบัติเหตุ
1.1.3 การใหบริการดานการักษาพยาบาลเบื้องตน และการใหคําแนะนําเรื่องสุขภาพอนามัยของ

นักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ
1.1.4 การใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษา
1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการใหบริการดังนี้
1.2.1 การใหคําปรึกษาทางดานอาชีพ
1.2.2 การศึกษาตอ
1.2.3 การใหคําปรึกษาเรื่องสวนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการชีวิต
1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการใหบริการดังนี้
1.3.1 ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา เชน สภานักศึกษา องคการนักศึกษา นักศึกษา

ชมรม การเบิกจาย-คืนเงิน
2. การขอรับบริการผานชองทางตางๆ ท่ีกองพัฒนานักศึกษาจัดไวใหบริการ เชน เว็บไชดกองพัฒนา

นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือโทรศัพท  กองพัฒนานักศึกษามีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา มีการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว
ทั น ส มั ย  แ ล ะ เข า ถึ ง ไ ด ห ล า ย ช อ ง ท า ง  เ ช น  เ ว็ บ ไ ช ด ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า Facebook
www.facebook.com/dsd.rmutp โทรศัพทสายดวนใหคําปรึกษา นักศึกษาสามารถรองเรียนเรื่องตางๆ ไดท่ี
http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุมงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาใหบริการนักศึกษา (กพศ. 1.4-1-02)
ดังนี้

2.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ใหบริการขอมูลขาวสารดานการขอผอนผันทหาร ดาน
กองทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ., กรอ.) ดานการประกันอุบัติเหตุ การ
รักษาสุขภาพอนามัย



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-12 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

2.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดําเนินการเผยแพรขอมูลและขาวสารตางๆ ท่ีเปนประโยชน
สําหรับนักศึกษา ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เม่ือนักศึกษาไมสบายใจ วิตกกังวลในเรื่องการเรียน การปรับตัว เพ่ือน
ครอบครัว สวนตัว และสังคม โดยการรับฟง การสนับสนุนใหกําลังใจในการแกไขปญหา การใหขอมูลท่ีจําเปนแก
ผูขอรับคําปรึกษา การเสนอแนะแหลงขอมูล การใหความชวยเหลือ รวมท้ังการสงตอผูมาขอรับคําปรึกษา และ
ความชวยเหลือใหแกผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งสามารถขอคําปรึกษาไดหลายชองทาง เชน เว็บไชดกองพัฒนา
นักศึกษา Facebookงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และโทรศัพทสายดวนกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพเปนผูตอบคําถาม

2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ใหบริการขอมูลขาวสารดานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารผานเว็บไชดกองพัฒนานักศึกษา Facebookงานกิจกรรมนักศึกษา จัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
เพ่ือเผยแพรการดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละเดือน และจดหมายชาวของ กองพัฒนานักศึกษา

2.4 งานสงเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ใหบริการขอมูลขาวสารท้ังทางดานวินัยนักศึกษา เพ่ือชวย
ใหนักศึกษาใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางปกติสุข โดยการเผยแพรความรู ระเบียบท่ีนักศึกษาควรทราบ

3. กองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา โดยมีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ประจําป 2557 เพ่ือใหขอมูลความรูเก่ียวกับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การใหบริการดานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย อันจะสงผลตอ ผลสัมฤทธิ์ทางการศีกษาของนักศึกษา ตลอดจนการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยได
อยางมีความสุข และประสบความสําเร็จ โดยการจัดทําคูมือนักศึกษา (กพศ. 1.4-1-03) แจกในวันปฐมนิเทศ และ
คณะตางๆ ไดมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาดานการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหกับ
นักศึกษา

ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  (กพศ. 1.4-1-04)  ใหแกนักศึกษาท่ี
จะสําเร็จการศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูสําเร็จการศึกษาในการเขาสูโลกอาชีพอยางม่ันใจ และ
เปนการกระตุนใหแกผูสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีตอการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณและพรอมท่ีจะรับ
ใชสังคม ซึ่งมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับอาชีพ การรับสมัครงาน การสัมภาษณ จัดเม่ือวันท่ี 23 เมษายน
2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ    มทร.พระนคร

และมีการแจกคูมือคูมือปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (กพศ. 1.4-1-05) ใหแก
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตไดทราบขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เชน เสนทางสูอาชีพ วิธีการสรรหา/คัดเลือกพนักงาน การสมัครงานออนไลน
ทักษะท่ีตองเตรียมใหพรอมกอนการทํางาน รายชื่อสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา การเตรียมตัวสมัคร
งาน และท่ีอยูสํานักงานจัดหางานตางๆ  รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา ในปการศึกษา 2557 ดังนี้

3.1 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเรื่องการประกันสังคมสูสถานศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
ความรูเรื่องการประกันสังคมกอนเขาสูตลาดแรงงาน เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 ณ หองประชุม D-HALL คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง 9 คณะ ท่ีสนใจเขารวมรับฟง

3.2 กิจกรรมแนะแนวเตรียมความพรอมเพ่ือการสมัครงาน โดยใหความรู เรื่อง เด็กจบใหมเริ่มหางาน
อยางไรดี วิธีการเขียนเรซูเมอยางไรใหเขาตา สัมภาษณอยางไรใหไดงาน เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2557 ณ หอง
ประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง 9 คณะ ท่ีสนใจเขารวม

3.3 โครงการ The First Jobber เปนการเตรียมบุคลิกภาพ เตรียมภาพลักษณสูความสําเร็จ เม่ือ
วันท่ี 20 มีนาคม 2557 ณ หองประชุม D-HALL คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีนักศึกษาท้ัง 9 คณะ ท่ีสนใจ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-13 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

เขารวมรับฟง
3.4 โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-06) เพ่ือสรางโอกาสใหแก

นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาไดเรียบรูกระบวนการ วิธีการสมัครงาน การ
รับสัมภาษณเขาทํางาน รวมท้ังใหตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรท่ีสถานประกอบการตองการ และมีการฝกอาชีพ
อิสระ ซึ่งมีบริษัทเขารวมงาน จํานวน 131 บริษัท จัดเม่ือวันท่ี 23-24 เมษายน 2558 ณ บริเวณชั้นลางอาคาร
พรอมมงคล คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงานโดยสถานประกอบการ จํานวน 131 บริษัท
- การสาธิตและฝกอาชีพอิสระ อาทิ เชน การจัดการเขาชอดอกไมในเทศกาลตางๆ การทํา กระเปา

เดโคพาจ การทําลิปปาลม ฯลฯ
- การทดสอบความถนัดดานอาชีพ
- การใหคําปรึกษา ในการเปนผูประกอบการ
- การข้ึนทะเบียนผูสมัครงาน
- การเขียน Super Resume

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา

2.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาหลายโครงการ/
กิจกรรม (กพศ. 1.4-2-01) จํานวน 26 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส” ครั้งท่ี 9
2) โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “นนทรีเกมส” ครั้งท่ี 42
3) โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย

ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส”
4) โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาหมากลอม Asian University Go Tournament 2014 และการ

แขงขันหมากลอมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 19
5) โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 31

“พระนครเกมส”
6) โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา มทร.พระนคร
7) โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ืออบรมใหความรูและสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา
8) โครงการพัฒนาและสงเสริความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ปงบประมาณ

2558(การฝกอบรมภายในประเทศ)
9) โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา
10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพ (ภายใน) มทร.พระนคร
11) โครงการคายผูนํานักศึกษา มทร.พระนคร เพ่ือกาวสูทศวรรษท่ี 2
12) โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนําในการดําเนินงานกิจกรรมนกัศึกษา
13) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
14) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
15) โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุนท่ี 10 (การศึกษา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-14 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

16) กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมกุมารี
17) โครงการราชมงคลหัวใจสิงห ครั้งท่ี 2
18) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนํานักศึกษาจัดกิจกรรมรับนองเชิงสรางสรรค
19) โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษา ในศตวรรษท่ี 21
20) โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี
21) โครงการวันปยมหาราช
22) โครงการ 5 ธันวา มหาราช
23) โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา
24) โครงการวันไหวครู ประจําปการศึกษา 2557
25) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
26) โครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
2.2 กองพัฒนานักศึกษา มีการประชาสัมพันธแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา โดย

การทําบันทึกแจงไปยังคณะใหประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดทราบ และมีการประชาสัมพันธผาน   เว็บไชดกอง
พัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/

1. แหลงงานเต็มเวลา จํานวน 15 บริษัท (กพศ. 1.4-2-02) อาทิ เชน บริษัทแอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), บริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จํากัด เปนตน

2. แหลงงานนอกเวลา จํานวน 3 หนวยงาน (กพศ. 1.4-2-03) คือ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด, งานนัด
พบแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และงาน “Tu Job Fair 2558”
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม/โครงการ เปนการเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาใหกับ
นักศึกษา ในการเขาสูโลกอาชีพอยางม่ันใจ ดังนี้

1) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูสําเร็จ
การศึกษาในการเขาสูโลกอาชีพอยางม่ันใจ และเปนการกระตุนใหแกผูสําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีตอการ
ประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณและพรอมท่ีจะรับใชสังคม ซึ่งมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับอาชีพ การ
รับสมัครงาน การสัมภาษณ จัดเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 ณ หองประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
มทร.พระนคร (กพศ. 1.4-3-01)

2) โครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสใหแกนักศึกษาในการสมัครงาน
โดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาไดเรียบรูกระบวนการ วิธีการสมัครงาน การรับสัมภาษณเขาทํางาน
รวมท้ังใหตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรท่ีสถานประกอบการตองการ และมีการฝกอาชีพอิสระ ซึ่งมีบริษัทมารับ
สมัครงาน จํานวน 131 บริษัท จัดเม่ือวันท่ี 23-24 เมษายน 2558                ณ บริเวณชั้นลางอาคารพรอม
มงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-02)

3) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษางานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูรอน/2557 จัดเม่ือวันท่ี 8
สิงหาคม 2558 ณ หองประชุม B 601 ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มทร.พระนคร โดยมีการรับฟงคําชี้แนะ
จากอาจารยนิเทศและพ่ีเลี้ยงจากหนวยงาน สถานประกอบการตางๆ ท่ีนักศึกษาไดเลือกไปฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ และมีการสรุปผลฝกประสบการณวิชาชีพฯ ของนักศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนกับนักศึกษา (กพศ.1.4-3-03)

4) โครงการใหความรูและสงเสริมดานสหกิจศึกษาสูสากล เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกไป
ทํางานในสถานประกอบการ เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องสหกิจศึกษาใหแกนักศึกษา โดยแบงโครงการเปน 2



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-15 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 จัดเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2558 และระยะท่ี 2 จัดเม่ือวันท่ี 29  กรกฎาคม 2558 ณ คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-04)

5) มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแกนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน (กพศ.
1.4-3-05) อาทิเชน

โครงการ The First Jobber เตรียมบุคลิก เติมภาพลักษณ สูความสําเร็จ โดยการบรรยายและความรูเชิง
ทฤษฎีจากวิทยากร เพ่ือใหความรูแกนักศึกษา ในเรื่องความสําคัญของการสรางบุคลิกภาพและการเติม
ภาพลักษณในมุมมองใหมเพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังเปนประโยชนกับนักศึกษาท่ีกําลังจะกาว
เขาสูโลกของการทํางาน การรับสมัคร/การสัมภาษณงาน

โครงการเผยแพรความรูเรื่องการประกันสังคมสูสถานศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแกนักศึกษาให
มีความรูเรื่องการประกันสังคมแกอนเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูถึงหนาท่ีพึงปฏิบัติ และสิทธิ
ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการเปนผูประกันตนในระบบประกันสังคมตลอดจนการใชสิทธิไดอยางถูกตอง
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการประเมิน

ในขอ 1-3 โดยมีคาประเมิน ดังนี้
1. มีการจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน  มีคาผล
การประเมินเฉลี่ย 4.46 (กพศ. 1.4-4-01)
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แกนักศึกษา  มีคาผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 (กพศ. 1.4-4-02)
3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีคาผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.35 (กพศ. 1.4-4-03)
 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึน หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม เสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน
2558 ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการดี (กพศ.1.4-5-01) ดังนี้
1. การจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้
มีขอเสนอแนะ
1. อยากใหหองน้ํามีความสะอาดมากกวานี้ และควรมีทุกชั้นของตึก 10
2. ระบบอินเตอรเน็ตและการทํางานระบบทะเบียนควรปรับปรุง 2
3. ควรมีโตะ เกาอ้ีสําหรับใหนักศึกษานั่งพักผอนมากกวานี้ 7
4. การเก็บจานในโรงอาหาร ควรใหนักศึกษาเก็บเอง 1
5. นาจะเปดหองสมุดใหเร็วกวาปกติ ในชวงเวลาสอบ 1
6. ควรจัดสภาพแวดลอม ทัศนียภาพใหมีความปลอดโปรง เปนพ้ืนท่ีสีเขียว 3
7. ควรปรับปรุงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีฝายทะเบียน เรื่องคําพูดจา 4
8. งานทะเบียนทํางานไมเปนระบบ มีปญหาบอย ไมคอยใหคําแนะนํา 1
9. ควรกระจาย WIFI ใหท่ัวมหาวิทยาลัย 6
10. ไมมีสถานท่ีออกกําลังกาย 6



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-16 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

11. มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิเศษนอกมหาวิทยาลัยนอยเกินไป 1
12. ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรใหอัพเดทอยูเสมอ 1
13. ศูนยโชติเวชไมมีหองพยาบาล 3
14. ควรปรับปรุงสนามฟุตซอล และเปดใหใชบริการตลอดเวลา 1
แนวทางแกไข
- ขอเสนอแนะท่ีนักศึกษาไดเสนอมาท้ังหมดจะนําเสนอท่ีประชุมผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหผูบริหารรับทราบปญหา และพิจารณาแนวทางแกไข
- มหาวิทยาลัยไดจัดซื้อโตะ เกาอ้ี เพ่ิมเติม ใหนักศึกษาไปแลว
- มหาวิทยาลัยอยูในระหวางดําเนินการวางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมท้ัง
มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาจางเหมาบุคลากรผูใหบริการ เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาท้ัง 4
ศูนย โดยจะเริ่มใหบริการครบทุกพ้ืนท่ี ในวันท่ี 1 ต.ค. 58
2. การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้
มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค
- ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการไมเพียงพอ สงผลใหการศึกษาดูงานไมเปนไปตามแผนงาน
- งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการไมเพียงพอ
แนวทางแกไข
- ผูควบคุมควรเนนย้ําเรื่องการตรงเวลาของนักศึกษาท่ีอาจมีผลตอการบริการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหเปนไปตามแผน
- กําหนดการอาจจัดกระชั้นชิดควรบริหารจัดการวางแผนใหชวงเวลาไมกระกระชั้นชิดมากเกินไป
- งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอจึงเสนองานแผนและงบประมาณเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการ
ดังกลาวเพ่ิมเติม ซี่งไดรับอนุมัติเพ่ิมในป 2559
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนํานักศึกษาจัดกิจกรรมรับนองเชิงสรางสรรค เปน
โครงการท่ีดีในการปลูกจิตสํานึกของรุนพีและรุนนอง เพ่ือใหรุนพ่ีมีความรู สรางทัศนคติในการจัด
กิจกรรมอันเปนประโยชนใหกับรุนนองท่ีเหมาะสม ไมลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลและเปนกิจกรรมท่ี
สรางสรรคเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนอง โดยไดดําเนินการจัดตอเนื่องเปนประจําทุก
ป อนุมัติใหใชเงินกิจกรรมนักศึกษาในการดําเนินการจัดโครงการ
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  มี
ขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้
มีขอเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค
- แอรไมเย็น
- วิทยากรพูดไมคอยไดยิน
- ระบบเสียงดังเกินไป ทําใหผูประกอบการซักถามนักศึกษาไมคอยไดยิน
- บูธมีขนาดเล็กเกินไป วางเอกสารไดนอย
- จอมอนิเตอรเล็กไปทําใหมองไมคอยชัด
- เกาอ้ีนอยไป
- คนเยอะเกินไป
- เกาอ้ีนั่งไมสะดวกสบาย



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-17 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

- หองประชุมเล็กไป
แนวทางแกไข
- จัดเจาหนาท่ีในการควบคุมดูแลระบบแอรและเครื่องเสียงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
- ใหมีการประกาศขาวสารเปนชวงๆ เพ่ือลดการใชเสยีง ปรับระดับเสียงใหเบาลง
- วางแผนจัดดาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือขยายบูธไดมากข้ึน

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา

ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา จํานวน 3
โครงการ/กิจกรรม  และคณะตางๆ ไดจัดโครงการกิจกรรม จํานวน 17 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาความรู เสริม
ทักษะ ท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเสริมความรูดาน
วิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “Adobe Photoshop CS6” วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2558  ณ ศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง ชั้น 2 (ศูนยเทเวศร) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-6-01)
2. สมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร และมหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสรางเครือขายสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร
เพ่ือเพ่ือสรางความผูกพัน ระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย พรอมท้ังสรางเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย และผูท่ีเก่ียวของในการพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย และเปดโอกาสให
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร ท้ังในอดีตและปจจุบัน ผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสมาคม
ศิษยเกาพ้ืนท่ีเดิม ตลอดจนผูนํานักศึกษาในฐานะศิษยปจจุบัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการ
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ วันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ณ หองวิ
สุทธิกษัตริย ชั้น 6 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย เขตพระนคร กรุงเทพฯ (กพศ.1.4-6-02)
3. คณะไดมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู เสริมทักษะ ท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได ใหกับศิษยเกา (กพ
ศ.1.4-6-03) จํานวน 17 โครงการ เชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จํานวน 7 โครงการ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 โครงการ เปนตน
4. มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร http://alumni.rmutp.ac.th/ เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
ติดตอประสานงานและใหความรวมมือระหวางศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน และมหาวิทยาลัย และใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ และดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา นักศึกษาปจจุบัน มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม
(กพศ.1.4-6-04) มหาวิทยาลัยมีการแจงขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย
www.rmutp.ac.th และเว็บไซตของสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th และมีการ
รวบรวมองคความรูตางๆ เพ่ือจัดทําเปนคลังความรูถายทอดองคความรู เพ่ือใชเปนแหลงจัดเก็บความรูและภูมิ
ปญญา (Intellectual Capital) ของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับใชพัฒนาเปนคลังสมอง ซึ่งศิษยเกาสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนแกตนเองและทันตอการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษยเกา สมัยท่ีเปนวิทยาเขตเดิม
เชน สมาคมศิษยเกาพณิชยการพระนคร สมาคมศิษยเกาโชติเวช สมาคมนักเรียนเกาชางกลพระนครเหนือ
สมาคมศิษยเกาเทเวศร ชมรมครูผูปกครองและศิษยเกาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปนตน  โดยแตละสมาคมมีชองทาง
การสื่อสารผานเว็บไซตสมาคม หรือ Facebook ของสมาคม เชน สมาคมศิษยเกาพณิชยการพระนคร ใช
www.arpakorn.com เปนชองทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราวตางๆ ท้ังในอดีตและปจจุบัน พรอมท้ังใช
เปนฐานขอมูลศิษยเกา (กพศ.1.4-6-05)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-18 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 6 ขอ 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กพศ.1.4-1-01 การใหบริการตางๆ ของกองพัฒนานักศึกษา
กพศ.1.4-1-02 ชองทางการบริการใหคําปรึกษา
กพศ.1.4-1-03 คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
กพศ.1.4-1-04 รายงานผลโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กพศ.1.4-1-05 คูมือปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
กพศ.1.4-1-06 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
กพศ.1.4-2-01 สรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
กพศ.1.4-2-02 สรุปแหลงงานเต็มเวลา
กพศ.1.4-2-03 สรุปแหลงงานนอกเวลา
กพศ.1.4-3-01 รายงานผลโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กพศ.1.4-3-02 รายงานผลโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
กพศ.1.4-3-03 รายงานผลโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษางานทางวิชาชีพวิศวกรรม

ภาคการศึกษาฤดูรอน/2557
กพศ.1.4-3-04 โครงการใหความรูและสงเสริมดานสหกิจศึกษาสูสากล
กพศ.1.4-3-05 โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน
กพศ.1.4-4-01 สรุปคะแนนเฉลี่ย การจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตฯ
กพศ.1.4-4-02 สรุปคะแนนเฉลี่ย การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรฯ
กพศ.1.4-4-03 สรุปคะแนนเฉลี่ย การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาฯ
กพศ.1.4-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2557
กพศ.1.4-6-01 รายงานผลโครงการฝกอบรมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
กพศ.1.4-6-02 กิจกรรมสรางเครือขายสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร
กพศ.1.4-6-03 สรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม ความรวมมือ/ความสัมพันธระหวางศิษยเกากับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557
กพศ.1.4-6-04 ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมศิษยเกา มทร.พระนคร
กพศ.1.4-6-05 ตัวอยาง หนาเว็บไชด www.arpakorn.com

จุดเดน
มีการจัดทําระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการเขารวม

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-19 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดท่ีควรพัฒนา
กิจกรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษาควรมีความหลากหลายและรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

ไดมากพอ

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางประดิษฐา   นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-20 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ ในปการศึกษา 2557 สถาบันมีการดําเนินการดังนี้
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการจัดทําแผน

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 (กพศ.1.5-1-01) โดยจัดการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 1/2557 (กพศ.1.5-1-02) โดยมีองคการ    นักศึกษา,  สภานักศักษา
เขารวมในการประชุมครั้งนี้ดวย  เพ่ือระดมความคิดในการจัดกิจกรรม   พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา
2557 เพ่ือสงเสริมการเรียนรูพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใหมีความ
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน

(1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 10 โครงการ ไดแก
1.1. โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ปงบประมาณ

2558 (การฝกอบรมภายในประเทศ) ระหวางวันท่ี 11 พ.ค. – 16 มิ.ย.58 ณ D-Hall มทร.พระนคร เรือนไม
ชายคลอง จ.สมุทรสาคร วัดอินทราวิหาร พิพิธภัณฑสยามและนิทรรศนรัตนโกสินทร (กพศ.1.5-2-1-01)

1.2. โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุนท่ี 10 (การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ) ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 14-28 มิ.ย.58 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8-15 ก.ค.57  ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กพศ.1.5-2-1-02)

1.3. โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประจําปการศึกษา 2557 ระหวางวันท่ี
23 - 25 มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิคาซา รีสอรท อําเภอพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
(กพศ.1.5-2-1-03)

1.4. โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเดน” ประจําปการศึกษา 2556
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย
พาณิชยการพระนคร (กพศ.1.5-2-1-04)

1.5. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2557 ระหวางวันที่ 1 – 4 กันยายน พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา (กพศ.1.5-2-1-05)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-21 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

1.6. โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหวางวันที่ 22 – 24
พฤศจิกายน 2557 ณ ผึ่งหวาน รีสอรท  จังหวัดกาญจนบุรี (กพศ.1.5-2-1-06)

1.7. โครงการฝกอบรมเพื่อสรางผูนํานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประจําปการศึกษา 2557ระหวางวันที่ 23 -
25 มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิคาซา รีสอรท อําเภอพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา (กพศ.1.5-2-
1-07)

1.8. โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและสารเสพติดในสถานศึกษา
ระหวาง วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ 2558 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอรท จังหวัดลพบุรี และวัดพระบาทน้ําพุ จ.
ลพบุรี (กพศ.1.5-2-1-08)

1.9. โครงการคายผูนํานักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อกาวสูทศวรรษที่ 2 ระหวางวันที่ 24-26 มิ.ย.58  ณ สวน
ผึ้ง @ สปา จ.ราชบุรี (กพศ.1.5-2-1-09)

1.10.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนําในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ระหวางวันที่  26 -28
พ.ค.58 ณ อิงธาร รีสอรท จ.นครนายก (กพศ.1.5-2-1-10)

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
กองพัฒ นานั กศึกษา ดํ า เนิ นการจัด โครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการส งเสริมสุขภาพ

ไดแก

2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส” คร้ังที่ 9 ดําเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต) จ.ปทุมธานี
(กพศ.1.5-2-2-01)

2.2 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “นนทรีเกมส”คร้ังที่ 42 ดําเนินการ
รอบคัดเลือก ระหวางวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต) จ.ปทุมธานี
รอบมหกรรม ระหวางวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
(กพศ.1.5-2-2-02)

2.3 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 31 “พระ
นครเกมส” ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)
จ.ปทุมธานี (กพศ.1.5-2-2-03)

2.4 โครงการกีฬาภายนอก (กพศ.1.5-2-2-04)
- กิจกรรมการเขารวมการแขงขันหมากลอม Asian University Go Tournament 2014 และการแขงขัน

หมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังที่ 19 ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย

- กิจกรรมสมัครเขารวมการแขงขันฟุตซอล “CADENZA” ซอลมินิ ยู-ลีก 2015 ระหวางวันที่  18 กุมภาพันธ
- 26 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม/ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ/มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
และโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

- โครงการเขารวมการแขงขันเซปกตะกรอเมืองพัทยา ชิงถวยพระราชทานพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมส
วลีฯ ระหวางวันที่ 15-17 ส.ค. 57 ณ อาคารพลศึกษา รร.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล ระหวางเดือน พ.ค.-ก.ย.2557  ณ สนามไทย-ญี่ปุน

ดินแดง
2.5 โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 31

“พระนครเกมส” ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยรังสิต)
จ.ปทุมธานี (กพศ.1.5-2-2-05)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-22 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือสิ่งแวดลอม

จํานวน 3 โครงการ

3.1 โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 23

พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานแหงชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี (กพศ.1.5-2-3-01)

3.2 โครงการราชมงคลหัวใจสิงห ครั้งท่ี 2 ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 20 – 22 มีนาคม 2558
ณ โรงเรียนบานหนองเกตุ ตําบลหนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี (กพศ.1.5-2-3-02)

3.3 โครงการสังคมแหงการเอ้ืออาทรเพ่ือเด็กพิการ “บานนนทภูมิ” เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2557
ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (กพศ.1.5-2-3-03)

(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 8

โครงการ

4.1 โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเดน” ประจําปงบประมาณ
2557 ดําเนินโครงการวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3   คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.
1.5-2-4-01)

4.2 โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 23 – 25
มกราคม 2558 ณ เดอะคาวาลิ คาซา รีสอรท จ.พระนครศรอียุธยา (กพศ.1.5-2-4-02)

4.3 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ปงบประมาณ
2558 “การฝกอบรมในประเทศ” (กพศ.1.5-2-4-03)

4.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ (กพศ.1.5-2-4-04)

4.5 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี ประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และมณฑลพิธีทองสนามหลวง (กพศ.1.5-2-4-05)

4.6 โครงการวันปยมหาราช เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม และถวายพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงมา (กพศ.1.5-2-4-06)

4.7 โครงการ 5 ธันวามหาราช เม่ือวัน ท่ี  3 และ 5 ธันวาคม 2557 ณ  หอประชุม D-Hall
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และมณฑลพิธีทองสนามหลวง (กพศ.1.5-2-4-07)

4.8 โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2557 ดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2557
ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.5-2-4-08)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-23 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 โครงการ
5.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” ปงบประมาณ

2558 “การฝกอบรมในประเทศ” (กพศ.1.5-2-5-01)

5.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”รุนท่ี 10 การศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ (กพศ.1.5-2-5-02)

5.3 โครงการวัน ไหวครู  ประจํ าป การ ศึกษา 2557 วันพฤหั สบดี ท่ี 28 สิ งหาคม พ .ศ .2557
ณ หองประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนยพณิชยการพระนคร (กพศ.1.5-2-5-03)

5.4.โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
ประจําป 2557 ระหวางวันท่ี 1 – 4 กันยายน พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา (กพศ.1.5-2-5-04)

5.5 โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ดําเนินโครงการวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ณ หอง
ประชุม D-Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และวัดนรนารถสุนทริการาม (กพศ.1.5-2-5-05)

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา จํานวน 2 โครงการไดแก

1. โครงการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ืออบรมใหความรูและสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 1 – 4 กันยายน พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จังหวัดนครราชสีมา (กพศ.1.5-3-01)

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน) มทร.พระนคร
ดําเนินโครงการระหวางวันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ อิงธาร รีสอรท นครนายก (กพศ.1.5-3-02)

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป

กองพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (กพศ.1.5-4-01) ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
นําผลการประเมินท่ีไดเขาท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558
(กพศ.1.5-4-02) เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมและสรุปผลประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 รวมทุกโครงการ/กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 87.58 จากเปาหมายที่ตั้งไว รอยละ 85 (กพศ.1.5-5-01)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-24 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา นําผลการประเมินเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 (กพศ.1.5-6-01) เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 (กพศ.1.5-6-02)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5
รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน รายการ
กพศ.1.5-1-01 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
กพศ.1.5-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 1/2557
กพศ.1.5-2-1-01
กพศ.1.5-2-4-03
กพศ.1.5-2-5-01

โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
ปงบประมาณ 2558 (การฝกอบรมภายในประเทศ)

กพศ.1.5-2-1-02
กพศ.1.5-2-5-02

โครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนั กศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”
รุนท่ี 10 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตางประเทศ)

กพศ.1.5-2-1-03
กพศ.1.5-2-4-02

โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประจําปการศึกษา 2557

กพศ.1.5-2-1-04
กพศ.1.5-2-4-01

โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเดน”

กพศ.1.5-2-1-05
กพศ.1.5-2-5-04
กพศ.1.5-3-01

โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557

กพศ.1.5-2-1-06 โครงการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กพศ.1.5-2-1-07 โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางผูนํานักศึกในศตวรรษท่ี 21 ประจําปการศึกษา 2557

กพศ.1.5-2-1-08 โครงการอบรมแกนนํานักศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสและสารเสพติด
ในสถานศึกษา

กพศ.1.5-2-1-09 โครงการคายผูนํานักศึกษา มทร.พระนครเพ่ือกาวสูทศวรรษท่ี 2
กพศ.1.5-2-1-10 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเปนผูนํานักศึกษาในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

กพศ.1.5-2-2-01 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP” เกมส ครั้งท่ี 9

กพศ.1.5-2-2-02 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
“นนทรีเกมส” ครั้งท่ี 42



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-25 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ

กพศ.1.5-2-2-03 โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส

กพศ.1.5-2-2-04

โครงการกีฬาภายนอก
- กิจกรรมการเขารวมการแขงขันหมากลอม “Asian University Go Tournament
2014”
- กิจกรรมการแขงขันหมากลอมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 19
- กิจกรรมสมัครเขารวมการแขงขันฟุตซอล “CADENZA” ซอลมินิ ยู-ลีก 2015
- โครงการเขารวมการแขงขันเซปกตะกรอเมืองพัทยา ชิงถวยพระราชทาน
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีฯ
- โครงการสมัครเขารวมการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล

กพศ.1.5-2-2-05 โครงการเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี 31 “พระนครเกมส”

กพศ.1.5-2-3-01 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กพศ.1.5-2-3-02 โครงการสิงหอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 2
กพศ.1.5-2-3-03 โครงการสังคมแหงการเอ้ือาทรเพ่ือเด็กพิการ “บานนนทภูมิ”
กพศ.1.5-2-4-05 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี
กพศ.1.5-2-4-06 โครงการวันปยมหาราช
กพศ.1.5-2-4-07 โครงการ 5 ธันวามหาราช
กพศ.1.5-2-4-08
กพศ.1.5-2-5-03 โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2557

กพศ.1.5-2-5-05 โครงการสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา

กพศ.1.5-3-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา (ภายใน)
มทร.พระนคร

กพศ.1.5-4-01 สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
กพศ.1.5-4-02
กพศ.1.5-6-01

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครั้งท่ี 2/2558

กพศ.1.5-5-01 สรุปผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557

กพศ.1.5-6-02 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-26 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
มีการนําระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาใชในป

การศึกษา 2557 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค และตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย

จุดท่ีควรพัฒนา
การใหขอมูลขาวสารการเขารวมกิจกรรม และการเปดใชระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา

เพื ่อใหความรู  ความเขาใจประโยชนที ่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมทั้งในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางประดิษฐา   นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-27 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ     ปการศึกษา 2557 สถาบันไดดําเนินการดังนี้
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วิจัยโดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบดูแลงานสารสนเทศปรากฏตามโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (สวพ.2.1-1-01)และมีขอมูลครอบคลุมข าวสารตางๆผานเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://ird.rmutp.ac.th ดังนี้ (สวพ.2.1-1-02)

1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยท้ังผลงานปจจุบันและผลงานท่ีผานมา
3) ขอมูลดานแหลงเผยตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังวารสารและการ

ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

4) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการ
วิจัยและงานสรางสรรค

นอกจากนี้ ยังมีการจัดใหมีฐานขอมูลระบบสืบคนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยผานเว็ปไซตของ
มหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-1-03)

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย

ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคโดย

เนนนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันเนื่องดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ี ในประเด็นตอไปนี้
1) มีหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนจุดเนนของแตละคณะโดยแยก

ตามศูนย ดังนี้ (สวพ.2.1-2-01)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-28 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

- หองปฏิบัติการ จํานวน 220 หอง พ้ืนท่ี 18,597.22 ตร.ม.
- หองคอมพิวเตอร จํานวน 45 หอง พ้ืนท่ี 4,067 ตร.ม.

2) มีการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบัติงานดาน
การวิจัย เชน มรภ.กาญจนบุรี , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการใชงาน
โปรแกรมอักขราวิสุทธสําหรับการตรวจสอบรายงานการวิจัย เปนตน (สวพ.2.1-2-02)

3) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหคําแนะนําในการพัฒนาขอเสนอการวิจัย(สวพ.2.1-2-03) และ
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือประเมินขอเสนอการวิจัย (สวพ.2.1-2-04)

4) มีหองสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส แยกตามศูนยซึ่งบริหารโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนหองสมุด 7 หอง
พ้ืนท่ี 2,523.35 ตร.ม. (สวพ.2.1-2-05)

5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวกดานการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค
เชน ขอมูลสารสนเทศดานแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก ขอมูลสารสนเทศดานการตีพิมพเผยแพร หรือ
สารสนเทศฐานขอมูลแหลงอางอิงการวิจัย เปนตน (สวพ.2.1-2-06)

7) มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความรวมมือของเครือขาย 9 ราชมงคล ซึ่งเปน
การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการชาติและระดับนานาชาติอยางตอเนื่องทุกป (สวพ.2.1-2-07)

8) มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย (สวพ.2.1-2-08)

 3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุบงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยและงานสรางสรรค ดังนี้

1.1 งบประมาณสนับสนุบทุนวิจัยสําหรับบุคลากรสายและบุคลากรสายสนับสนุน (สวพ.2.1-3-01)
แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558

งบประมาณเงินรายจาย 26,090,600 บาท 32,231,800 บาท
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 5,482,500 บาท 3,317,200 บาท
งบประมาณเงินรายไดคณะ 1,844,000 บาท 2,150,000 บาท
งบประมาณวิจัยสถาบัน 1,200,000 บาท 1,100,000 บาท

รวม 34,617,100 บาท 38,599,000 บาท

3.2 งบประมาณสนับสนุบทุนวิจัยสําหรับนักศึกษา (สวพ.2.1-3-02)
แหลงงบเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558

งบประมาณสําหรับนักศึกษา 1,286,200 บาท 1,200,000
เชน 1) โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาเดินปาเอนกประสงคสําหรับนักทองเท่ียว ของ

นักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 2) โครงการออกแบบเครื่องแตงกายรูปแบบสตรีตแวรโดย
ไดรับแรงบันดาลใจจากสิบสองนักษัตริย ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3) รถเข็นผู
พิการไฟฟาแบบปรับระดับข้ึนและลงในแนวดิ่ง ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-29 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เชน
1) สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จํานวน 250,000

บาท
2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความรวมมือเครือขาย 9 ราชมงคล ระหวาง

วันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ มทร.สุวรรณภูมิ จํานวน 700,000 บาท
3) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสรางสรรค จํานวน

866,125
4) สนับสนุนงบประมาณสําหรับการจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด งบประมาณ 2,404,000 บาท
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย ผานกระ

บวนการท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย ดังนี้
1) มีการจัดกิจกรรมวิจัยสัญจรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารงานกับหนวยงานภายนอก

ระหวางวันท่ี 17-19 มิถุนายน 2558 (สวพ.2.1-5-01)
2) มีการอบรมใหความรูดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัยระหวางวันท่ี 13-14

พฤศจิกายน 2557 และการพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพใน ระดับชาติ ระหวางวันท่ี 25-
26 พฤษภาคม 2558 (สวพ.2.1-5-02)

2) มีการประชาสัมพันธและสงเขารวมอบรมดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอกซึ่งมหาวิทยาลัยได
มีการตกลงความรวมมือไว เชน เครือขายวิจัยประชาชื่น (สวพ.2.1-5-03)

3) มีการประชาสัมพันธใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของแก
อาจารยและนักวิจัยผานเว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.2.1-5-04)

4) มีการสรางขวัญและกําลังใจใหนักวิจัยอยางตอเนื่องทุกป โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย
และหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน เพ่ือมอบรางวัลแกนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยดีเดน เชน ผูชวยศาสตราจารย ดร.
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลนักวิจัยดานการตีพิมพบทความวิจัย ,ดร.รัตนพล มง
คงรัตนสิทธิ์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนตน และหนวยงานท่ีมีการบริหารงานวิจัยดีเดน โดยมีการมอบรางวัลดังกลาวใน
วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกป (สวพ.2.1-5-05)
 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ ดังนี้

1) มีการประชาสัมพันธ ข้ันตอนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาผานเว็ปไซตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2) มีการกําหนดผูรับผิดชอบงานดานทรัพยสินทางปญญาอยางชัดเจนตามโครงสรางการแบง
สวนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-30 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

3) มีการจัดทําระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยสินทางปญญา
4) มีการนําผลงานวิจัยผลงานสรางสรรคของอาจารย นักวิจัย จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน

6 ผลงาน ประกอบดวย
- ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปราโมทย  วีรานุกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1. กรรมวธิีการผลิตคอนกรีตบล็อกเถากะลาปาลมน้ํามันผสมน้ํายางพารา
2. กรรมวิธีผลิตอิฐบล็กประสานมวลเบาหนาดินขาวผสมเศษกระดาษกลองนม

- ดร.ผกามาศ  ชูสิทธิ์   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากกามะพราวและเสนใยตนขาวโพด
4. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากากมะพราวและเสนใยขาวโพดท่ีใชแคลเซียม

คลอไรดเปนสาเรงการกอตัว
5. กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากกากมะพราวและเสนใยขาวโพดท่ีใชอลูมิเนียม

ซัลเฟตเปนสารเรงการกอตัว
กรรมวิธีการผลิตแผนใยไมอัดซีเมนตจากกากมะพราวและเสนใยตนขาวโพดท่ีใชโซเดียมลิเกตเปนการ

เรงการกอตัว

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.2.1-1-01 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ.2.1-1-02 เว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th
สวพ.2.1-1-03 เว็ปไซตมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th ในกลองระบบสารสนเทศ(ฐานขอมูล

อางอิงงานวิจัย)
สวพ.2.1-2-01 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ดานหองปฏิบัติการ
สวพ.2.1-2-02 บันทึกลงนามความรวมมือ มรภ.กาญจนบุรี , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สวพ.2.1-2-03 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาขอเสนอการวิจัย
สวพ.2.1-2-04 คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอการวิจัย ท่ี 877/2557
สวพ.2.1-2-05 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ดานหองสมุด
สวพ.2.1-2-06 เว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th

เว็ปไซตมหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th ในกลองระบบสารสนเทศ(ฐานขอมูล
อางอิงงานวิจัย)

สวพ.2.1-2-07 เอกสารอนุมัติโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวพ.2.1-2-08 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการใหอุดหนุนบุคลากเพ่ือไปนําเสนอผลงานทาง



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-31 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551

สวพ.2.1-3-01 เอกสารสรุปงบประมาณวิจัยสําหรับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ประจําป 2557 และ ประจําป 2558

สวพ.2.1-3-02 เอกสารอนุมัติงบประมาณวิจัยสาํหรับนักศึกษา ประจําป 2557 และ ประจาํป 2558
สวพ.2.1-4-01 เอกสารอนุมัติการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
สวพ.2.1-4-02 เอกสารอนุมัติโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวพ.2.1-4-03 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการใหอุดหนุนบุคลากเพ่ือไปนําเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 และ ฉบับ พ.ศ.2558
สวพ.2.1-4-04 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเปนเงิน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพบทมความในวารสาร
สวพ.2.1-5-01 รายงานผลการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มทร.พระนคร

กิจกรรมวิจัยสัญจร
สวพ.2.1-5-02 รายงานผลการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มทร.พระนคร

กิจกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการจัดเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพ
สวพ.2.1-5-03 หนังสือเอกสารการสงบุคลากรเขารับการอบรมกับหนวยงานภายนอก
สวพ.2.1-5-04 เว็ปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th
สวพ.2.1-5-05 รายงานผลกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนวยงานบริหารงานวิจัยดีเดน
สวพ.2.1-6-01 ข้ันตอนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา
สวพ.2.1-6-02 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานทรัพยสินทางปญญา
สวพ.2.1-6-03 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชนและการโอน

สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
สวพ.2.1-6-04 เอกสารการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

จุดเดน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเนื่องทุกป

เชน การสนับสนุนงบประมาณทํางานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณสาํหรับการตีพิมพเผยแพร การ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนานักวิจัย เปนตน

จุดท่ีควรพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญามีจํานวนนอยมาก รวมถึงผลงานท่ี

ไดรับการตีพิมพท้ังในระดับชาติและนานาชาติมีปริมาณนอยเม่ือเทียบกับจํานวนโครงการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย
สนับสนุนงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ดร.สิงคแกว   ปอกเทิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-32 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดชองตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ

คะแนนท่ีได = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) มีจาํนวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี.้-

ลําดับ หนวยงาน จํานวนเงิน
ภายใน

จํานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน จํานวนอาจารย
ประจํา

ท่ีปฎิบัติงานจริง

สัดสวน
จํานวนเงิน
สนับสนุนตอ
จํานวนอารย

คะแนน

1 คณะครุศาสตรฯ 2,069,200 - 2,069,200 38.00 54,452.63 4.54
2 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร
4,196,635 300,000 4,496,635 78.00 57,649.17 4.80

3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

385,000 - 385,000 30.00 12,833.33 1.07

4 คณะบริหารธุรกิจ 5,711,275 - 5,711,275 99.00 80,327.16 3.21
- กลุมสังคมศาสตร 5,506,925 - 5,506,925 87.00 63,297.99 5.00
-กลุมวิทยาศาสตรฯ 204,350 - 204,350 12.00 17,029.17 1.42

5 คณะวิทยาศาสตรฯ 3,312,305 1,614,000 4,926,305 64.00 76,973.52 5.00
6 คณะวิศวกรรมศาสตร 12,337,900 2,003,100 14,341,000 106.00 135,292.45 5.00

7** คณะศลิปศาสตร 804,370 - 804,370 81.00 9,930.49 1.99
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 1,191,395 300,000 1,491,395 29.00 51,427.41 4.29
9 คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 5,092,065 - 5,092,065 23.00 221,394.13 5.00

รวม 9 คณะ 35,100,145 4,217,100 39,317,245 548.00 700,280.29
34.90

9
=3.88

** หมายถึง กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(คะแนน)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย3 คะแนน 3.88

คะแนน
3.88



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-33 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 2.2-01 ตารางสรุปงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 9 คณะ
สวพ. 2.2-02 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดทํา SAR ปการศึกษา 2557

จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทํางานวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนา

การเสนอของบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนนอย

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ดร.สิงคแกว   ปอกเทิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-34 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน

คะแนนท่ีได = ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน

ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้
ขอมูลพื้นฐาน

(Common Data Set)
ปการศึกษา 2557

(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 43 80 31 100 71 120 87 33 24 589
- ปฏิบัติงานจริง 38 78 30 99 64 106 81 29 23 548
- ลาศึกษาตอ 5 2 1 1 7 14 6 4 1 41
จํานวนนักวิจัยท้ังหมด - - - - - - - - - -
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - -
- ลาศึกษาตอ - - - - - - - - - -
จํานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)

7 1 6 16 0 47 15 0 0 92

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40)

1 0 3 6 1 8 2 0 0 21

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
(0.40)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2
(0.60)

0 3 1 2 2 0 1 1 0 10

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 1 1 5 4 1 1 0 0 0 13



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-35 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯ หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมท่ี 1 (0.80)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)

1 0 2 4 43 3 2 11 1 67

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว (1.00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)

0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ี
คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
(1.00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว (1.00)

0 0 0 0 1 0 2 0 0 4

ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานทางวิชาการ 3.60 2.80 10.00 14.00 48.40 16.40 8.40 11.60 1.00 116.20
จํานวนงานสรางสรรค
- งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
(0.20)

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน (0.40)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ (0.60)

0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ
(0.80)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-36 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ขอมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปการศึกษา 2557
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

คอ. ทคศ. ทสม. บธ. วท. วศ. ศศ. อสอ. สถอ. รวม
ผลรวมถวงน้ําหนักผลงานสรางสรรค 0 0 0.20 0 0 0 0 0 3.60 3.80

รวมสรางสรรคและตีพิมพ
(ผลถวง)

3.60 2.80 10.20 14.00 48.40 16.40 8.40 11.60 4.60 120

สรุปผลการดําเนินงาน

หนวยงาน
จํานวน
ผลงาน
วิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

รวมคา
ถวง

น้ําหนัก

ผลรวมถวง นน.
ของผลงาน
วิชาการ

จํานวนอาจารยและ
นักวิจยัประจําท้ังหมด

รอยละของ
ผลรวมถวง

น้ําหนัก
คะแนน

1. คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 7 0.20 1.40 3.60 ปฏิบัติงานจริง 38.00 คน
ลาศึกษาตอ 5 คน
รวม 43.00 คน

8.37 1.40
1 0.40 0.40
1 0.80 0.80
1 1.00 1.00

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 0.20 0.20 2.80 ปฏิบัติงานจริง 78.00 คน
ลาศึกษาตอ 2 คน
รวม 80.00 คน

3.50 0.58
3 0.60 1.80
1 0.80 0.80

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 0.20 1.20 10.20 ปฏิบัติงานจริง 30 คน
ลาศึกษาตอ 1 คน
รวม 31 คน

32.90 4.95
3 0.40 1.20
1 0.60 0.60
5 0.80 4.00
2 1.00 2.00
1 1.00 1.00
1 0.20 0.20

4. คณะบริหารธุรกิจ 16 0.20 3.20 14.00 ปฏิบัติงานจริง 99 คน
ลาศึกษาตอ 1 คน
รวม 100 คน

14.00 2.98
6 0.40 2.40
2 0.60 1.20
4 0.80 3.20
4 1.00 4.00

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 0.40 0.40 48.40 ปฏิบัติงานจริง 64 คน
ลาศึกษาตอ 7 คน
รวม 71 คน

68.17 5.00
2 0.60 1.20
1 0.80 0.80
43 1.00 43.00
2 1.00 2.00
1 1.00 1.00

6. คณะวิศวกรรมศาสตร 47 0.20 9.40 16.40 ปฏิบัติงาน 106.00 คน
ลาศึกษา 14 คน
รวม 120.00 คน

13.67 2.28
8 0.40 3.20
1 0.80 0.80
3 1.00 3.00



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-37 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

หนวยงาน
จํานวน
ผลงาน
วิชาการ

คาถวง
น้ําหนัก

รวมคา
ถวง

น้ําหนัก

ผลรวมถวง นน.
ของผลงาน
วิชาการ

จํานวนอาจารยและ
นักวิจยัประจําท้ังหมด

รอยละของ
ผลรวมถวง

น้ําหนัก
คะแนน

7. คณะศิลปศาสตร 15 0.20 3.00 8.40 ปฏิบัติงานจริง 81 คน
ลาศึกษาตอ 6 คน
รวม 87 คน

7.31 1.84
2 0.40 0.80
1 0.60 0.60
2 1.00 2.00
2 1.00 2.00

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 1 0.60 0.60 11.60 ปฏิบัติงานจริง 29 คน
ลาศึกษาตอ 4 คน
รวม 33 คน

35.15 5.0011 1.00 11.00

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ 6 0.60 3.60 4.60 ปฏิบัติงานจริง 23 คน
ลาศึกษาตอ 1 คน
รวม 24 คน

19.17 3.19
1 1.00 1.00

รวม 9 คณะ 216 - 120 120 - 27.22
9

=3.02

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(คะแนน)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย2.50 3.02 คะแนน 3.02

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ. 2.3-01 ตารางสรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 9 คณะ
สวพ. 2.3-02 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดทํา SAR ปการศึกษา 2557



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-38 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ของบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนา
1. จํานวนบทความวิจัย และบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติมีจาํนวนนอย
2. บุคลากรขาดทักษะการทําผลงานวิชาการรับใชสังคมและการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ดร.สิงคแกว   ปอกเทิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-39 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : การบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศกึษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน)

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

1.1 มหาวิทยาลัยไดกําหนดชุมชนตามพื้นที่เปาหมายหลักของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดย
ผานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ เรื่องพิจารณา การกําหนดชุมชนหรือ
องคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมสําหรับการจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจําป
2558 คือ กลุ มจังหวัดภาคกลางตอนลาง ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  และมี
พื้นที่รองในกลุ มจังหวัดพื้นที่ใกลเคียงโดยถูกกําหนดขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นโยบายและแนวทางปฏิบัติของงาน
บริการวิชาการ ของมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.2 ทุกคณะมีการกําหนดชุมชน และสํารวจขอมูลความตองการของชุมชนเพ่ือนํามาจัดทําแผนวิจัยและ
บริการวิชาการแกสังคมในหนวยงานระดับคณะ มีดังนี้

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ดําเนินการในพื้นที่ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ
พ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ดําเนินการในพื้นที่ใกลเคียง ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี และกรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดําเนินการในพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพฯ
คณะบริหารธุรกิจ ดําเนินการในพื้นที ่ ไดแก จังหวัดราชบุรี และพื ้นที ่ใกลเคียง ไดแก จ ังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการในพ้ืนที่ ไดแก และพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก จังหวัดนนทบุรี

และกรุงเทพฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ใกลเคียง ไดแก จังหวัด

นนทบุรี
คณะศิลปศาสตร ดําเนินการในพ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก

กรุงเทพฯ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกลเคียง

กรุงเทพฯ และจังหวัดลําปาง



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-40 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ดําเนินการในพื้นที่ ไดแก จังหวัด เพชรบุรี และพื้นท่ี
ใกลเคียง ไดแก กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง

 2. จัดทําแผนการบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1
มหาวิทยาลัยและคณะไดรวบรวมขอมูลบริการวิชาการ โดยจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปการศึกษา

2557 (ปงบประมาณ 2558) ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 จากมหาวิทยาลัย และกํากับ
ติดตามแผนบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่กอใหเกิดรายได และการบริการที่สถาบันจัดเพื่อ
สรางประโยชน แกช ุมชน มีคําสั ่งแต งตั ้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ ซึ ่งม ีต ัวแทนชุมชนเป น
คณะกรรมการในโครงการดังกลาว และไดอนุมัติแผนบริการวิชาการ ประจําป 2557 (ปงบประมาณ 2558) ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนา และมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฎชัดเจน

โดยในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแผนบริการวิชาการ เพ่ือ
เปนแรงผลักดันการพัฒนาตนเองของชุมชน ดวยวิธีการถายทอดเทคโนโลยีองคความรูตางๆสูชุมชน ซึ่งสงผลให
ชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังกอใหเกิดระบบเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในชุมชน เชน ชุมชนมีรายไดตอ
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน มีการสรางอาชีพใหมใหแกชุมชน เปนตน จนทําใหเกิดผลิตภัณฑชุมชนใหม สามารถยกลําดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยมีการนําไปใชใหการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาจากโครงการสรางนัก
ประดิษฐหุนยนตจิ๋ว รุนท่ี 2 โครงการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกสรุนเยาว รุนท่ี 6 หลังจากอบรมแลวนักศึกษาสามารถมี
แนวทางการประยุกตการทํากลไก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
และโครงการฝกอบรมดานระบบเครื่องกัดซีเอ็นและเครื่องกลซีเอ็นซี หลังจากนักศึกษาท่ีมาฝกอบรม มีทักษะดาน
เครื่องกลเพ่ิมข้ึนและสามารถคิดออกแบบการจัดชิ้นงานท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ไดดําเนินการใหความรูจนเกิดประโยชนตอชุมชน ไดแก โครงการการสราง
และพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ินของกลุมวิสาหกิจแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน  จังหวัดสมุทรปราการ สามารถทําให
กลุมชุมชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังกลุมวิสาหกิจแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน จังหวัด
สมุทรปราการ ไดรับรางวัลมากมาย เชน รางวัลชมเชยกลุมแมบานเกษตรกรดีเดน ระดับประเทศ ประจําป 2556
รางวัลท่ี 1 กลุมแมบานเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2555 และรางวัลชนะเลิศกลุมแมบานเกษตรกร
ระดับเขต ประจําป 2554 กลุมชุมชนสามารถนําความรูไปตอยอดในการทําเปนอาชีพ เชน การทําน้ําชาตนขาวออน
สาลี ซึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดี และยังถายทอดความรูไปยังชุมชนในบริเวณใกลเคียงมีการเผยแพรผานทาง
เ ฟ ส บุ ค https://www.facebook.com/ก ลุ ม แ ม บ า น เ ก ษ ต ร ก ร ส ว น เ ก า แ ส น -
310344229058728/timeline/?ref=ts ซึ่งสามารถเขาไปหาขอมูลตางๆ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทําการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรอําเภอ
มวกเหล็ก (รานกุสุมา) เปาหมายท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3 ป โดยเริ่มตนตั้งแตป 2556  ถึงป 2558 ซึ่งได
ทําการพัฒนาชุมชนในดานสื่อวีดิทัศนเพ่ือประชาสัมพันธชุมชนแมบานเกษตรเกษตรกรอําเภอมวกเหล็ก (ราน
กุสุมา) เผยแพรผานทางสื่อออนไลน (Facebook & Youtube) จนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง เชน การทําให
ชุมชนสามารถพัฒนาองคความรูในการจัดทําจนสามารถเปนเครือขายในการฝกอบรมอาชีพใหกับชุมชนอื่นได
รวมท้ังสามารถพัฒนาเปนแหลงศึกษาดูงานใหกับผูท่ีสนใจอีกดวย

คณะบริหารธุรกิจ ติดตามผลของชุมชนในการนําไปใชประโยชนในโครงการบูรณาการงานวิจัยสูการ
บริการวิชาการชุมชน การจัดการโฮมสเตยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-41 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

เศรษฐกิจพอเพียง ณ บานนาขุนแสน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวาผูเขารวมโครงการไดนําความรูท่ี
ไดรับการอบรมไปประกอบอาชีพ โดยไดนําผลิตภัณฑที่จัดทําขึ้นไปจําหนาย ณ ตลาดนัดสีเขียวของเทศบาล
เมืองสมุทรปราการ ในทุกวันศุกรและวันท่ี 1 ของทุกเดือน ทําใหผูเขารวมโครงการมีอาชีพและรายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑดังกลาว ทําใหกลุมประชาชนในชุมชุนตรอกถานนอกจากมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้นแลวยังมีการ
แบงงานกันทํา ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในชุมชน และเกิดการบูรณาการองคความรูจาการ
สอนของคณาจารยกับบทบาทการบริการวิชาการแกสังคม และผลท่ีเกิดข้ึนคือ ชวยลดและแกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ชุมชุนตรอกถาน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของเทศบาลเมืองสมุทรปราการที่เปนศูนยอํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติดตามผลการนําไปใชประโยชนโครงการ การประยุกตใชผลผลิต
ทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชํายอยสลายได เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2558  ณ ชุมชนบางมวง โดยมีผูเขาสนใจเขารวม
อบรม 34 คน และไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากการประเมินของผูเขารวมโครงการมีความพ่ึงพอใจในดาน
ประโยชนท่ีไดรับจากความรูในเรื่องการอัดข้ึนรูปเปนกระถางเพาะชํามากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการถายทอดความรู
ของวิทยากรท่ีดูสนุกสนาน และเปนกันเอง สําหรับความพ่ึงพอใจในภาพรวมคิดเปนรอยละ 89.07 ซึ่งอยูในเกณฑท่ี
ดี ซึ่งหลังจากมีการติดตามผลหลังโครงการ ไดพบวาชุมชนมีการนําไปผลิตกระถางเพาะชําเพ่ือใชเองในชุมชน และ
ในอนาคตอาจนําไปทําเปนอาชีพเสริมสําหรับชุมชน เนื่องจากมีการวางแผนเสนอของบประมาณจากหนวยงานของ
ชุมชนในการพัฒนาเครื่องอัดกระถางใหเปนระบบไฮดรอลิคเพ่ือลดแรงคน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาอาชีพดวยวิทยาศาสตรสูชุมชน จัดข้ึนในวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน เปนโครงการท่ี
ฝกอบรมเก่ียวกับการนําสารสกัดจากมะหาดมาเปนสวนประกอบในการทําสบู มีผูสนใจเขารวมอบรมจํานวน 32 คน
และบุคลากรท่ีเปนตัวแทนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขารวมจํานวน 4 คน รวมท้ังสิ้น 36 คน และผล
การสํารวจความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ พบวาผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในดานประโยชนจากการรับ
บริการมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการใหบริการของเจาหนาท่ี และความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการคิดเปน
รอยละ 93.20 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก และทางชุมชนมีขอเสนอแนะวาอยากใหมีโครงการเชนนี้ตอเนื่อง โดยหลังจาก
โครงการไดมีการติดตามผลพบวามีผูเขาอบรมบางสวนไดนําความรูท่ีไดรับไดนําไปผลิตเปนของชํารวยขายในงาน
ตางๆ ท่ีวัดใกลเคียง

คณะวิศวกรรมศาสตร มีโครงการที่ทําใหเกิดประโยชนและติดตามนําความรูไปใชประโยชน ไดแก 1)
โครงการการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐเครื่องยอยสลายฟางและอัดกอนฟางเพ่ือเพิ่มมูลคาของฟางท่ี
เหลือใชหลังจากการอัดเรียบรอยสามารถนําไปขายได 2) โครงการพัฒนาสวนทุเรียนดานระบบการจัดการน้ํา
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) มีการจัดการระบบน้ําในเขตสวนทุเรียน 3) โครงการระบบปองกันสวนผลไมจากน้ําเค็มใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปริมาณน้ําเค็มที่เขามาในพื้นที่ลดนอยลงโดยสามารถมีแนวคิดการบริหารจัดการน้ํา 4)
โครงการการซอมบํารุงเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและถายทอดความรูการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช
ใชแลวแกชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากอบรมแลวสามารถน้ํามันที่ใชแลวมาผลิตเปน
น้ํามันไบโอดีเซลซึ่งลดตนทุนการซื้อน้ํามันได

คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการ ตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2556-
2558 ไดแกโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพ้ืนท่ีท่ีลงไปจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง คือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดสงเสริมใหชุมชนมี
ทักษะทางดานภาษา โดยไดจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเปนการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียน



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-42 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ไดไปบริการวิชาการโครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง ณ กลุมผาทอกอรัก โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต ตําบลยางน้ํา
กลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ทําใหผลิตภัณฑของชุมชนไดมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจน
ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) โดยหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ไดมีคุณภาพและ
มาตรฐานใหเกิดความเชื่อม่ันในตัวผลิตภัณฑ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จัดทําโครงบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ทําการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
เทศบาลอําเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปาหมายท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3 ป โดยเริ่มตนตั้งแตป 2556 ถึง
ป 2558 ซึ่งทางคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ โดยการพัฒนาชุมชนในดานผลิตภัณฑชุมชน
บรรจุภัณฑทองถิ่นเพิ่มมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑ และโครงการฝกอบรมเพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ
สําหรับชุมชนทองถ่ิน ทําการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนศูนยการเรียนเกษตรธรรมชาติ สภาองคชุมชนตําบลเนินฆอ จังหวัด
ระยอง โดยพัฒนาชุมชนในดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากกลุมอาชีพ    ตาง ๆ ทําใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน
จากการออกแบบผลิตภณัฑใหม
4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

โดยในปการศึกษา  2557 จากการลงพ้ืนท่ีชุมชนกลุมเปาหมายเพ่ือติดตามผลการใหบริการวิชาการพบวา
ชุมชนกลุมเปาหมายยังมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยไดระบุความประสงคเก่ียวกับองคความรู
ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู มีการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง เพ่ือให
ชุมชนเขมแข็ง

คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการบริการวิชาการ ตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2556-
2558 ไดแก โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โดยพื้นที่จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง คือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในตอนแรกเปน
กิจกรรมที่เสริมสรางรายไดใหแกชุมชน และเปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในปตอมาไดจัด
กิจกรรมที่สงเสริมดานสุขภาพ  เพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ปที่ 2 และ 3 ไดสงเสริมให
ชุมชนมีทักษะทางดานภาษา โดยไดจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเปนการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2556-2558 ไดแก
โครงการบูรณาการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ เทศบาลอําเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม “สงเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ
ออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและสถาปตยกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม” เพ่ือสรางจุดเดนใหกับสินคาและเพ่ิมมูลคา
ใหกับตัวผลิตภัณฑชุมชน
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับ

เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสิงหบุรี โดยในบันทึกความรวมมือไดเกิดโครงการ/กิจกรรม คือ
เทศบาลเมืองชะอําจังหวัดเพชรบุรี รวมดําเนินโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวน
รวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปท่ี 3) ภายใตโครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากปลาของชุมชน
จังหวัดสิงหบุรี



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-43 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวน
อาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหบริการวิชาการตามแผนท่ีไดกําหนดไว ไดแก โครงการบริการวิชาการ

สัญจรสูชุมชน จํานวน 52 คน จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 589 คน คิดเปนรอยละ 8.83

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย6 ขอ 6 ขอ 5
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
สวพ.3.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ
สวพ.3.1-1-03 บันทึกขอความแจงเวียน
สวพ.3.1-2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําป 2558
สวพ.3.1-2-02 แผนบริการวิชาการ ประจําป 2558
สวพ.3.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ
สวพ.3.1-3-01 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
สวพ.3.1-3-02 แบบติดตามผลการประเมินผลการนําไปใชประโยชน
สวพ.3.1-3-03 รายงานฉบับสมบูรณโครงการการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ินของกลุมวิสาหกิจ

แมบานเกษตรกรสวนเกาแสน จังหวัดสมุทรปราการ
สวพ.3.1-3-04 รายงานฉบับสมบูรณโครงการฝกอบรมดีเจวัยทีน
สวพ.3.1-3-05 รายงานฉบับสมบูรณโครงการการประชาสัมพันธองคกรดวยสื่อใหม
สวพ.3.1-3-06 รายงานฉบบัสมบูรณโครงการฝกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือผลิตภัณฑชุมชน
สวพ.3.1-3-07 รายงานฉบับสมบูรณโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดทําเว็บไซต Joomla

เบื้องตน
สวพ.3.1-3-08 รายงานฉบับสมบูรณโครงการบูรณาการงานวิจัยสูการบริการวิชาการชุมชน การจัดการ

โฮมสเตยแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บานนาขุนแสน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สวพ.3.1-3-05 รายงานฉบับสมบูรณโครงการ“การประยุกตใชผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชํา
ยอยสลายได เพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ชุมชนบางมวง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

สวพ.3.1-3-06 รายงานฉบับสมบูรณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียเพ่ือ
เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน โรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สวพ.3.1-3-07 รายงานฉบับสมบูรณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาชีพดวยวิทยาศาสตร สู
ชุมชน” ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-44 ระดับสถาบัน
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รหัสหลักฐาน รายการ
สวพ.3.1-3-08 รายงานฉบับสมบูรณโครงการการมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐเครื่องยอยสลายฟาง

และอัดกอนฟางเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สวพ.3.1-3-09 รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาสวนทุเรียนดานระบบการจัดการน้าํในพ้ืนท่ีจังหวัด

นนทบุรี (โครงการบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

สวพ.3.1-3-10 รายงานฉบบัสมบูรณโครงการระบบปองกันสวนผลไมจากน้ําเค็มในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี
สวพ.3.1-3-11 รายงานฉบับสมบูรณโครงการการซอมบํารุงเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและถายทอดความรูการ

ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวแกชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี
สวพ.3.1-3-12 รายงานฉบับสมบูรณโครงการ “ยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพบริการ” จังหวัดราชบุรี
สวพ.3.1-3-13 รายงานฉบับสมบูรณโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” จังหวัดกาญจนบุรี
สวพ.3.1-3-14 รายงานฉบับสมบูรณโครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอ

กระเหรี่ยง งบประมาณประจําป 2558
สวพ.3.1-3-15 รายงานฉบับสมบูรณโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย

งบประมาณประจําป 2558
สวพ.3.1-3-16 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพบริการ
สวพ.3.1-3-17 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซี่ยนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สวพ.3.1-3-18 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากผา

ทอกระเหรี่ยง
สวพ.3.1-3-19 รายงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย
สวพ.3.1-3-20 รายงานโครงการท่ีทําใหเกิดประโยชน จาํนวน 4 โครงการ
สวพ.3.1-4-01 รายงานการติดตามผลการใหบริการวิชาการ
สวพ.3.1-4-02 รายงานฉบับสมบูรณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระยะ 5 ปท่ีหก ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูล ณ พ้ืนท่ี
ชุมชนบานถํ้าเสือ ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี

สวพ.3.1-4-03 รายงานฉบับสมบูรณโครงการชุมชนตอเนื่อง จํานวน 2 โครงการ
สวพ.3.1-5-01 บันทึกขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลเมืองชะอํา
สวพ.3.1-5-02 บันทึกขอตกลงความรวมมึอชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี
สวพ.3.1-5-03 เอกสารอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวพ.3.1-5-04 บันทึกขอตกลงความรวมมือความรวมมือระหวาง มทร.พระนคร กับ วิทยาลัยการอาชีพอูทอง

ชุมชนทาทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-45 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
-

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.รัมภา   สุวรรณพฤกษ รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ดร.สิงคแกว   ปอกเทิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-46 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 – 7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดาํเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนผูรับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 9 คณะ และกองศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือรวมกันสนับสนุนดําเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไว และมีการจัด
ประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังติดตามความกาวหนาตามแผน
แตละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ี 353/2557
และ 413/2558)

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน

โดย คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดรวมกันจัดทําแผนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในกลยุทธหลัก การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีเปนภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาของโลกในเปาประสงคเพ่ือการสราง
จิตสํานึกและสรางคานิยมใหเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินและรักษาสิ่งแวดลอม โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคง เพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และกําหนดตัวชี้วัดให
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ขอ ไดแก 1.จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชนในระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาติ 2.จํานวนผูสืบทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมในคลังปญญาของ
มหาวิทยาลัย 3.ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 4.จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ 5.จํานวนโครงการ
สนองงานในโครงการพระราชดําริ/โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช/โครงการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี
22 พฤษภาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผล ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557),
3.2 การรายงานผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และระเบียบวาระท่ี 6.2
การจัดทําแผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2557

โดยในปการศึกษา 2557 ในแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทั้งสิ ้น 42 โครงการ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-47 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

15 กิจกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 5,018,860 บาท โดยในแตละโครงการกําหนดตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ 3 ตัวชี ้ว ัด ไดแก 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไม น อยกว าร อยละ 84 , 2 .ความพ ึงพอใจของผู เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการทําน ุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรม  ไมนอยกวารอยละ 90, 3.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป  ไมนอยกวารอยละ 85

และกําหนดตัวชี ้ว ัดระดับผลผลิตเชิงคุณภาพวาเปนโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ
โครงการ รอยละ 90 และเชิงเวลาวาเปนโครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 94

(กศว. 4.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557)

(กศว. 4.1-2-02 แผนปฏิบัตริาชการประจําปการศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดย คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง

เพ่ือกํากับติดตาม ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2557 ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ระเบียบวาระท่ี 6.2 การ

จัดทํา
แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2557

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2557 ในวันท่ี 10 กันยายน 2557 ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผล
การกํากับติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะและกองศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน

- ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปการศึกษา 2557
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- ระเบียบวาระท่ี 4.2 การรายงานผลการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

3. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ระเบียบวาระท่ี 4 การกํากับ
ติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

- ระเบียบวาระท่ี 4.1 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรท่ี
5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคง เพ่ือสรางคุณคาทางสังคม และ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

- ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2558  ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระท่ี 3 การกํากับ

ติดตามการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2558 (ปการศึกษา
2557)

- ระเบียบวาระท่ี 3.1 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางม่ันคง เพ่ือสรางคุณคาทาง
สังคม และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

- ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสท่ี 2 และ 3 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
- ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเตรียมการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558)
- ระเบียบวาระท่ี 3.5 การประเมินผลโครงการ / กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลวไปปรับปรุงแกไข

(กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-48 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ปงบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557, ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 10 กันยายน 2557,
ปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 25 ธันวาคม 2557, ครั้งท่ี 2/2558  วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558)

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

โดยผูรับผิดชอบโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี
การประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานในโครงการ ตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 6 ตัวชี้วัด โดยท้ัง 42 โครงการ 15 กิจกรรม มีผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ 100
สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คิดเปนรอยละ  93.22 สาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป
คิดเปนรอยละ 100 สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 42 โครงการ 15 กิจกรรม สําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน

5. โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ คิดเปนรอยละ 93.23 สําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน

6. โครงการ/กิจกรรม ท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 100 สําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน

(กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการดําเนินงาน ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2557)
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดพิจารณา นําผล
การประเมินโครงการในแตละคณะ ไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป สําหรับสวนกลางไดนําผลการประเมินความพึง
พอใจท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด จากโครงการในภาพรวมของสวนกลาง ซึ่งกองศิลปวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบ และทุก
คณะมีสวนรวม คือ โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รอบท่ี 2 กิจกรรม
คาย “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติระดับอุดมศึกษา” ซึ่งมีปญหา
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ เปนนักศึกษาจากทุกคณะซึ่งไมไดเรียนในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรหรือ
ชีววิทยาโดยตรง จึงทําใหนักศึกษาในบางคณะท่ีเขารวมกิจกรรมไมเขาใจในรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และนําปญหาดังกลาวเขาท่ีประชุมบุคลากร
กองศิลปวัฒนธรรม เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ซึ่งไดขอเสนอแนะแนวทางแกไข คือ
ใหนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรเปนหลักในการแบงกลุมการทํากิจกรรม เพ่ือจะใหคําปรึกษา
กับเพ่ือนในกลุมได ซี่งจะทําใหการเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจมากข้ึน หรือเพ่ิมการปฐมนิเทศนักศึกษากอนเขา
รวมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใหมากข้ึน (กศว.4.1-4-01 ตารางรายงานผลการดําเนินงาน ผลผลิต :
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557) (กศว. 4.1-5-02 รายงานการประชุมบุคลากรกอง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2558)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-49 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
โดย มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ในปการศึกษา 2557 ผานชองทาง ดังนี้
1. RMUTP News (จดหมายขาว มทร.พระนคร) จํานวน 15 เรื่อง โดยมีการดําเนินการตามชวงเดือน

ของจดหมายขาว ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8 เดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 9 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จํานวน 5 เรื่อง
คณะศิลปศาสตร 2 เรื่อง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จํานวน 1  เรื่อง คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ จํานวน 1 เรื่อง, ฉบับท่ี 9 เดือนกันยายน 2557 จํานวน 3 เรื่อง โดยมีกอง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 เรื่อง, ฉบับท่ี 10 เดือนตุลาคม 2557 จํานวน 1 เรื่อง โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 1 เรื่อง, ฉบับท่ี 11 เดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 2 เรื่อง โดยมีกองศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 เรื่อง
(กศว. 4.1-6-01 จดหมายขาว มทร.พระนคร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8,9,10,11)

2. เอกสารขาวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 53 เรื่อง (กศว. 4.1-6-02 เอกสารขาว
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนสิงหาคม 2557- กรกฎาคม 2558)

3. เว็บไซตของกองศิลปวัฒนธรรม https://www.cul.offpre.rmutp.ac.th จํานวน 90 เรื่อง (กศว. 4.1-6-
03 ภาพหนาจอเว็บไซตกองศิลปวัฒนธรรม)

4. Facebook กองศิลปวัฒนธรรม https://www.facebook.com/rmutpculdiv จํานวน 150 เรื่อง
(กศว. 4.1-6-04 ภาพหนาจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม)

5. YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv จํานวน 19
เรื่อง (กศว. 4.1-6-05 ภาพหนาจอ YouTube)

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการใหบริการวิชาการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เผยแพรตอบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยจัดโครงการการจัดการความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสูการปฏิบัติ จํานวน 3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการนวดแผนไทยและการทําลูกประคบ เม่ือวันท่ี 28
พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ระยะท่ี 2 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทํากลองจากผาไทย เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558
ณ หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ระยะท่ี 3 กิจกรรมการถายทอดองคความรูดานการทํายาดมสมโอมือ เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ณ
หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังไดนําองคความรูท่ีไดจัดทําเปนสื่อวิดีทัศนเผยแพรผาน YouTube (กศว. 4.1-6-06  รายงาน
ผลโครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสูการปฏิบัติ) (กศว. 4.1-6-07 ภาพหนาจอท่ี
เผยแพรองคความรูผาน YouTube)
 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

โดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรม
ดีเดน ประจําป 2558  จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่ง“เรือนหมอพร” ไดรับการคัดเลือก
ใหได “รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป 2558” ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ
(กศว. 4.1-7-01 หนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป
2558)



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-50 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย5 ขอ 7 ขอ 5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ

(กศว. 4.1-1-01) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ท่ี 353/2557
และ 413/2558)

(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557

(กศว. 4.1-2-02) แผนปฏิบัติราชการประจาํปการศึกษา 2557 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ 2557 ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557, ครั้งท่ี 3/2557
วันท่ี 10 กันยายน 2557, ปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 25 ธันวาคม 2557,
ครั้งท่ี 2/2558  วันท่ี 26 พฤษภาคม 2558

(กศว. 4.1-4-01) ตารางรายงานผลการดําเนินงาน ผลผลิต : ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2557

(กศว. 4.1-5-01) ตารางรายงานผลการดําเนินงาน ผลผลิต : ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2557

(กศว. 4.1-5-02) รายงานการประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2558
(กศว. 4.1-6-01) จดหมายขาว มทร.พระนคร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 8,9,10,11
(กศว. 4.1-6-02) เอกสารขาวศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนสิงหาคม 2557- กรกฎาคม 2558
(กศว. 4.1-6-03) ภาพหนาจอเว็บไซตกองศิลปวัฒนธรรม
(กศว. 4.1-6-04) ภาพหนาจอ Facebook กองศิลปวัฒนธรรม
(กศว. 4.1-6-05) ภาพหนาจอ YouTube
(กศว. 4.1-6-06) รายงานผลโครงการการจัดการความรูดานศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฏีสูการปฏิบัติ
(กศว. 4.1-6-07) ภาพหนาจอท่ีเผยแพรองคความรูผาน YouTube
(กศว. 4.1-7-01) หนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน

ประจําป 2558



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-51 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
การไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดไวในยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
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:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3-4 ขอ
มีการดําเนินการ

5-6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน
ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย7 ขอ 7 ขอ 5

ผลการดาํเนินงาน :
ในปการศึกษา 2557 การรายงานผลการดําเนินงาน แยกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบดังนี.้-

เกณฑมาตรฐาน:  7 ขอ ผูกํากับตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บ/รายงาน

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูอํานวยการฝายวางแผน
5.1.2 การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝายคลังฯ ผูอํานวยการกองคลัง
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูอํานวยการฝายวางแผน
5.1.4 การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูอํานวยการกองบริหารงาน

บุคคล
5.1.5 การจัดการความรู รองอธิการบดีฝายวิชาการฯ ผูอํานวยการศูนยการจัดการ

ครวามรู
5.1.6 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน
รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูอํานวยการกองบริหารงาน

บุคคล
5.1.7 การดําเนินงานดานประกันคณุภาพ ผูชวยอธิการบดีดาน

ประกันคุณภาพ
ผูอํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-53 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของ
แผนกลยุทธ
โดย มหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจําปการศึกษา 2557 – 2561 และพัฒนาไปสู แผนกลยุทธทางการเงิน เพื ่อใหสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณทั้งภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติโดยการแปลงเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ตลอดจนมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยมีการดําเนินงานดังนี้

1. การพัฒนาแผนกลยุทธ
- กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกระบวนการ

คือ ศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของ รับฟงความคิดเห็นและสรางความเขาใจท่ีตรงกันตั้งแตระดับนโยบาย ระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ในทุกศูนยพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย และดําเนินการวิเคราะห
SWOT ในเดือนมีนาคม 2557 โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถาม
ซึ่งผลการวิเคราะห SWOT พบวา มหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนท่ียุทธศาสตรอยูในเชิงตั้งรับ และนําผลท่ีไดมาทบทวน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยใชวิธีการจัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTP
SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เม่ือวันท่ี  7 – 9
กรกฎาคม 2557 ซึ่งกําหนดผูเขารวมโดยมีเปาหมายครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตผูบริหารระดับสูง กลาง
และระดับตน ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ และนําผลท่ีไดมากําหนดแผนพัฒนาการบริหารองครวมเชิงรุก มทร.
พระนคร ในทศวรรษท่ี 2

- ในเดือนสิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง จึงไดนํานโยบายของ
อธิการบดี มาบูรณาการใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท่ีเกิดจาก
การมีสวนรวมในโครงการ RMUTP SUMMIT เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มีความตอเนื่อง

- อธิการบดีไดถายทอดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตอผูบริหารระดับสูงและหนวยงานผู
ปฏิบัติ ซึ่งไดแก คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน และมีสวนรวมในการ
พิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จ มาตรการ แนวทาง  พรอมท้ังกําหนดผูกํากับดูแล/รับผิดชอบ/จัดเก็บ
ขอมูล การดําเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง  จากการมีสวนรวมของหนวยงานผูปฏิบัติ จึงนําไปสูการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจําปการศึกษา 2557 – 2561 ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 7 เปาประสงค 9 กลยุทธ 43 มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ 54 ตัวชี้วัด
และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตรฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2557 วันท่ี 24
พฤศจิกายน 2558

- มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป
งบประมาณ 2558 - 2562  เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และบริหารจัดการดานงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

2. การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
- มหาวิทยาลัยฯ ไดถายทอดนโยบายและ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตอผูบริหาร

ระดับสูง เพ่ือมอบหมายผูกํากับดูแลตามมาตรการแนวทาง ตลอดจนรวมกันพิจารณาตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธ
มาตรการ และแนวทาง จากนั้น จึงไดถายทอดนโยบายลงสูหนวยงานผูปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวย คณบดี
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ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/กอง/ศูนย และใหมีสวนรวมในการพิจารณาตัวชี้วัดและกําหนดคาเปาหมาย และเม่ือ
สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตรฯ จึงไดแจงเวียนใหหัวหนาหนวยงานในสังกัดทราบ และนําไป
ถายทอดใหบุคลากรรับทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป พรอมท้ัง แจงใหหนวยงานนําไปเปน
กรอบการดําเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน และนําแผนยุทธศาสตรหนวยงานเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

- จากนั้นไดแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใชเสนอของบประมาณ และนําไปใชเปนกรอบในปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 15/2557 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และไดกําหนดคาความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไวท่ีรอยละ 80 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 7 เปาประสงค 9 กลยุทธ 43 มาตรการ และตัวชี้วัด
ความสําเร็จท้ังสิ้น 53 ตัวชี้วัด ซึ่งจําแนกเปน

 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 46 ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ 2558 7 ตัวชี้วดั
และมหาวิทยาลัยฯ ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 โดยวิธีการจัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับ

หัวหนาหนวยงานซึ่งไดแก คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน/สํานัก/กอง เก่ียวกับคาเปาหมายตัวชี้วัด และผูกํากับ
ตัวชี้วัดพรอมท้ังเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานทางการแจงเวียน พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธทางเว็บไซต ใหหนวยงานในสังกัดนําไปปฏิบัติ

3. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีหนาท่ี
กํากับ เรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงาน
ผลการใชจายงบประมาณ พรอมท้ังรายงานผล ปญหา อุปสรรค ตอผูบริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัย

- ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ 2558 ผานระบบงาน
การวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ทุกวันท่ี 5 ของเดือน

- เรงรัด ติดตาม ผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณ และสรุปผลการดําเนินงานและ
การใชจายเงินงบประมาณทุกไตรมาส (4 ครั้ง) รายงานเสนอผูบริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

- ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ปละ
2 ครั้ง ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ประจําปการศึกษา 2557 และกองนโยบายและแผนเปนผูรวบรวม วิเคราะหในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และ
สรุปรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ โดยผล
การดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 พบวา สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด จํานวน 41
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77.36 ของตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังหมด 53 ตัวชี้วัด จําแนกเปน

 ดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 36 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 78.26 จากตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังหมด 46 ตัวชี้วัด



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-55 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

 ดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณจํานวน 5 ตัวชี้วัด คิด
เปนรอยละ 71.42 จากตัวชี้วัดความสําเร็จท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด

4. การทบทวนการดําเนินงาน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง อีกท้ัง มีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายใหจัดโครงการทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 8 – 9 พฤษภาคม 2558  ซึ่ง
มีผูเขารวม ไดแก สภามหาวิทยาลัยฯ สภาคณาจารยและขาราชการ  สภาวิชาการ  ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหนา
หนวยงาน รองหัวหนาหนวยงาน และหัวหนาสํานักงาน เพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานตามนโยบาย สภา
มหาวิทยาลัยฯ พรอมท้ังรวมกันใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายการกําหนดทิศทาง เปาหมายการดําเนินงานตลอดจน
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และผลจากการทบทวนจะนําปสูการทบทวนยุทธศาสตรในปตอไป
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กนผ. 5.1.1-01 - แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา

2557 - 2561
กนผ. 5.1.1-02 - บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.16/553 วันท่ี 9 ธ.ค. 57 เรื่อง สงผังยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ พรอมตัวชี้วัดความสําเร็จ
- บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.16/308 วันท่ี 22 ม.ค. 58 เรื่อง ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2557 - 2561
กนผ. 5.1.1-03 - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร
กนผ. 5.1.1-04 - บันทึกขอความท่ี ศธ 0581.16/154 วันท่ี 14 ม.ค. 58 เรื่อง การนําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป งปม. 2558 สูการปฏิบัติ
กนผ. 5.1.1-05 - คําสั่ง มทร. พระนครท่ี 35/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กนผ. 5.1.1-06 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2
- มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 6/58 วันท่ี 29 เม.ย. 58 วาระท่ี 5.5 รายงานผลการ

ติดตามการใชจายงบประมาณประจําปฯ 2558 ไตรมาส 2 (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)
กนผ. 5.1.1-07 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3
- มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 9/58 วันท่ี 29 ก.ค. 58 วาระท่ี 5.2 รายงานผลการ

ติดตามการใชจายงบประมาณประจําปฯ 2558 ไตรมาส 3 (1 ต.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58)
กนผ. 5.1.1-08 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-56 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง และตระหนัก

ถึงการนาํผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ รับผิดชอบ ตําแหน่ง
ผูกํากับตัวบงชี้ นางจฬุาภรณ   ตันติประสงค รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

กายภาพ
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางรตนมน   จนัทรอุทัย ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-57 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.1.2. การวิเคราะหการเงิน

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

1. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยนั้น มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูง หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาถึงองคประกอบกลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามแผนกลยุทธทางการเงินโดยมีความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในทุกพันธกิจ โดยมี
การกําหนดแนวทางในการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน แหลงเงิน และวิธีไดมาแหลงเงิน รวมถึงแผนการใช
จายเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โปรงใส มีการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทางดานการเงิน มียุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ
ในการบริหารจัดการดานการเงินอยางชัดเจน สามารถวัดผล ประเมินผลได โดยมีการจัดประชุมเพ่ือถายทอดแผน
กลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยลงสูหนวยงาน เพ่ือใหคณะจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะให
สอดคลองกับกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย แปลงแผนสูการปฏิบัติ รวมถึงติดตามและประเมินผลของคณะ
และการคํานวณตนทุนตอหนวย ในแตละหลักสูตร เปนการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรในแตละ
คณะของมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ และเสริมสรางประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แขงขันนั้น เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน และเปนหนึ่งในตัวชี้วัดกล
ยุทธการเงินในเรื่องการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะหขอมูลทางการเงินโดยพิจารณาจากตนทุนตอหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน มีการดําเนินการคํานวณ
ตนทุนการผลิตนักศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  ดังนี้

2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและวิเคราะหตนทุนซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
ผูบริหารระดับสูงของคณะ รวมท้ังผูรับผิดชอบ มีการประชุมชี้แจงเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทําตนทุนตอ
หลักสูตรพรอมท้ังรวมกันเสนอแนวทาง การดําเนินการตางๆ และจากการผลของการคํานวณตนทุน มีการ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรตาง ๆ ในทุกคณะ และนําสงใหคณะไดพิจารณาเพ่ือการประเมินถึง
การบริหารในแตละหลักสูตรของทุกคณะตอไป

2.2  การคํานวณตนทุนตอหลักสูตรนั้น มีการจัดทํารายงานการใชจายเงินของทุกหนวยงานในสังกัด
พรอมท้ังคํานวณตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรทุกสิ้นปงบประมาณ ท้ังงบประมาณรายจายและงบประมาณ
เงินรายได โดยมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลทางการเงินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยท้ังเงินงบประมาณรายจายและเงินงบประมาณรายได (ระบบงาน ERP) รวมถึงระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (ระบบงาน HRM) เปนเครื่องมือในการดําเนินการคํานวณตนทุนตอหลักสูตร
ของ โดยมีการรวมกันพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการในการคํานวณ กิจกรรมตางๆ ในการคํานวณ  เกณฑการปน
สวนคาใชจายการกระจายตนทุนเขาสูกิจกรรม และนําผลจากการคํานวณตนทุนตอหลักสูตร วิเคราะหถึง
รายละเอียดของตนทุนตอหลักสูตรท่ีสูง หรือต่ําอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ กันของทุกคณะ และนําขอมูลไปใช
ในการพิจารณาวิเคราะหความคุมคาในการบริหารหลักสูตร ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน

2.3 ขอบเขตการคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา โดยใชระบบ
ตนทุนฐานกิจกรรม เปนการนําตนทุนของคณะ จากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี ท้ังงบประมาณแผนดิน
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และงบประมาณเงินรายได มาปนสวนเขาสูกิจกรรมของคณะ 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการผลิตนักศึกษา
กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการบริหารจัดการ

1. การคํานวณตนทุนคณะ เขาสู กิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรมของคณะตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยนําคาใชจายของคณะจากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี ประกอบดวย งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน และคาเสื่อมราคา ใชหลักเกณฑการปนสวนกระจายตนทุนสู กิจกรรม
คณะ

2. การคํานวณตนทุนกิจกรรมการวิจัย  กิจกรรมการบริการวิชาการ  กิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการบริหารจัดการ เปนลักษณะตนทุนรวม

3. การคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา นําจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาหารดวยตนทุนกิจกรรมการผลิตนักศึกษา

4. การคํานวณตนทุนการผลิตนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอหลักสูตร
รายวิชา  ตามหลักสูตรรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.4 การวิเคราะหความคุมคาของตนทุนตอหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแขงขัน การนําตนทุนตอหลักสูตรเปรียบเทียบกับรายรับคาเทอมตอปการศึกษา เพ่ือพิจารณาความ
คุมคา รวมถึงประสิทธิภาพการใชจาย  ในแตะคณะและภาพรวมมหาวิทยาลัย มีการนําเสนอผลในท่ีประชุม
ผูบริหารระดับสูงและคณบดี เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจและการวางแผนในการบริหารจัดการตอไป อาทิเชน
การพิจารณาการคิดคาเทอม การใชจายในแตละหลักสูตรใหเกิดความคุมคา การสรางคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ การเปด- ปด หลักสูตร การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจํานวน
นักศึกษา ความมีประสิทธิผลการผลิตบัณฑิต นักศึกษามีงานทําและทํางานตรงกับสาขา และการบริหารการเงิน
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กค.5.1.2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
กค.5.1.2-02 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กค.5.1.2-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและวิเคราะหตนทุน

กค.5.1.2 - 04 การวิเคราะหตนทุนการผลิตนักศึกษาตอหลักสูตรสาขาวิชา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานการประชุมคณบดี ผูอํานวยการสาํนัก สถาบัน
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จุดเดน
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพในการคํานวณ

ตนทุนตอหลักสูตร
2. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดทํากลยุทธทางการเงินเพ่ือบริหารการใชจายของมหาวิทยาลัยใหสา

มารุพัฒนามหาวิทยาลัยในพันธกิจตางๆตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. ผูบริหารใหความสําคัญผลการวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตรไปใชในการวางแผนและตัดสินใจการ

บริหารการจัดการเรียนการสอน

ผู้ รับผิดชอบ ตําแหน่ง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.ดร.วันสิริ   ประเสริฐทรัพย รองอธิการบดีฝายการคลังและ

ทรัพยสิน
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางวนัดี   ชวยประยูรวงศ ผูอํานวยการกองคลัง
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1. มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 163/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557 (กนผ. 5.1.3-01)  และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 74/2558 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ณ วันท่ี 20 มกราคม 2558 (กนผ. 5.1.3-02) และมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด
นโยบายและแนวทางในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงประจําป พ.ศ. 2557 (กนผ. 5.1.3-03) และ
ประจําป พ.ศ. 2558 (กนผ. 5.1.3-04) โดยมีคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ฯ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนไปในมาตรฐานเดียวกันในทุก
หนวยงาน (กนผ. 5.1.3-05)

2. มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยใหทุกหนวยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน โดยใชนโยบายและแนวทาง การบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (กนผ. 5.1.3-06) เพ่ือ
วิเคราะหคนหาความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง โดยมีข้ันตอน คือ 1. วิเคราะหข้ันตอนการ
ดําเนินงานเพ่ือแจกแจงข้ันตอนและรายละเอียดของงานท่ีดําเนินการ  2. วิเคราะหวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
โดยวัตถุประสงคจะตองวัดผลได เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาการทํางานนั้น ทําเพ่ือบรรลุเปาหมายอะไร 3. ระบุความ
เสี่ยงในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน 4. ระบุปจจัยเสี่ยงในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง (กนผ. 5.1.3-07)

3. มหาวิทยาลัย มีการวิเคราะหตอเนื่องจากขอ 2 ตามแนวทางของ COSO หลังจากท่ีไดระบุปจจัย
เสี่ยงแลว โดยมีข้ันตอน คือ 1. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเสี่ยง เพ่ือนํามาจัดลําดับความสูง
ต่ําของความเสี่ยง 2. มีการประเมินแนวทางควบคุม และการควบคุมท่ีมีอยู โดยความเสี่ยงท่ีไดจากการจัดลําดับ
นั้น   มีแนวทางหรือมีการแกไขปญหาอยูแลวอยางไร เพ่ือคนหาความเสี่ยงท่ีมีลําดับสูงท่ีสงผลกระทบ และยังไม
มีแนวทางลดความเสี่ยง/หรือมีการแกไขแลวแตปญหายังไมลด 3. นํารายละเอียดจากการวิเคราะหมาใชในการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (กนผ. 5.1.3-08)

4. มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 (กนผ. 5.1.3-09) โดยการ
นําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กนผ. 5.1.3-10) มาทบทวน และพิจารณาผลการประเมิน
ความเสี่ยง  ท่ีอยูในระดับสูง เพ่ือปรับปรุงและจัดทําแผน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ลด และหลีกเลี่ยง
สาเหตุท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัย เกิดความเสียหาย โดยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.1 เรื่องการพิจารณา
วิเคราะหความเสี่ยง คัดเลือกความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมได
พิจารณาขอมูลจากผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการวิเคราะห
บริบทและสถานการณปจจุบันท่ีเก่ียวของ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมควบคุม  ความเสี่ยง ดังนี้ (กนผ. 5.1.3-11)
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กิจกรรมท่ี กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง เปนความเสี่ยงดาน
1. การลดจํานวนนักศึกษาออกระหวางป การดําเนินงาน
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย ดานบุคลากร
3. การกอสรางอาคารใหมไมเปนไปตามแผน ดานทรัพยากร
4. การปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือไมใหเกิดปญหาทุจริตดานการเงิน การดําเนินงาน
5. การปองกันและระงับอัคคีภัย ดานความปลอดภัย
6. การปองกันและแกปญหาระบบสารสนเทศขัดของ ดานทรัพยากร
7. การปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ดานความปลอดภัย
8. การปองกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย ดานความปลอดภัย

เม่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ แลว  ไดสงหนังสือแจงเวียนใหทุกหนวยงานรับทราบและนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินงาน (กนผ. 5.1.3-12) และมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสงรายงานการควบคุมภายในฯ ใหแกคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 (กนผ. 5.1.3-13)

5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยมหาวิทยาลัยไดรายงานผล
การปฏบิัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามกิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง จํานวน 5 กิจกรรม มีผลการรายงาน ดังนี้

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

1. การลดจํานวน
นักศึกษาออก
ระหวางป

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาออกระหวางป
ปการศึกษา นศ. ท้ังหมด นศ. ออกระหวางป รอยละ

2556 (1ส.ค.56- 31ก.ค.57) 12,968 คน 1,070 คน 8.25
2557 (1ส.ค.57- 31ก.ค.58) 13,343 คน 1,176 คน 8.81

มีนักศึกษาออกระหวางปเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ โดยไดพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ/อุปกรณท่ี
ทันสมัย แตเนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ํา/สอบไมผาน สงผลใหตองพนสภาพ
(รีไทร) หรือลาออกไปอยูมหาวิทยาลัยอ่ืน จากผลการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการออกของ
นักศึกษา ไดแก
ปจจัยภายนอก

1. ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนหลายแหง ท่ีมีความพรอมใน
ดานจัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดอัตราการแขงขันสูง ดังนั้น นักศึกษาจึงเลือก
มหาวิทยาลัยท่ีตองการอยากศึกษา และมีทัศนคติอยากเรียน ณ
สถาบันการศึกษาท่ีเกาแก มีชื่อเสียง และมีความพรอมมากกวานี้

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. ระบบการรับนักศึกษาใหม นักเรียนท่ีมาสมัครเรียนมีความรูพ้ืนฐานในสาขาท่ี

สมัครเรียนนอย เม่ือเรียนแลวทําใหมีผลการเรียนต่ํา
2. นักศึกษาใหมท่ีเขามาเรียน บางรายมีทัศนคติท่ีไมดีตอการเรียนดานวิชาชีพ
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

และเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองไมไดสมัครใจ
3. นักศึกษาสอบตกบางรายวิชา หรือปญหาอาจเกิดจากตัวนักศึกษาเองเชน ขาด

การวางแผนการเรียนท่ีดี ขาดเรียนมากจนหมดสิทธิ์สอบ เปนตน
มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้

1. ใหความสําคัญกับปญหาจํานวนนักศึกษาออกระหวางป ท่ีมีจํานวนมากข้ึน ดังนั้น
เพ่ือใหการแกไขปญหาไดตรงประเด็น มหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติงบประมาณ
จัดทําวิจัยสถาบันข้ึน และนําผลวิจัยไปแกไขปญหา หรือเปนแนวทางการพัฒนา
เพ่ือไมใหเปนการสูญเปลา โดยมีวิจัย จํานวน    5 เรื่อง ไดแก
1.1 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา

ปริญญาตรี มทร.พระนคร
1.2 โมเดลสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มทร.พระนคร
1.3 สภาพและแนวทางในการพัฒนาการดูแลสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือลดจํานวน

การออก กลางคันของนักศึกษา มทร. พระนคร
1.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา มทร.พระนคร ประจําป

การศึกษา 2557
1.5 การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มทร.พระนคร ดวย

โครงการปรับพ้ืนฐาน
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู สรางบรรยากาศท่ีดีใหเอ้ือตอการเรียนรู รวมท้ัง

จัดหาครุภัณฑ/อุปกรณ/หองปฏิบัติการท่ีทันสมัย ไดแก
2.1 หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 5 หอง
2.2 หองเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จํานวน 5 หอง
2.3 หองเรียนอิเล็กทรอนิกส e-Classroom จํานวน 50 หอง
2.4 หองเรียนภาษา Language Hup จํานวน 5 หอง

3. มหาวิทยาลัยมีกลยุทธในการสรางภาพลักษณองคกร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ี
รูจักและยอมรับของประชาชน และเปนท่ีไววางใจในหมูนักเรียนนักศึกษา
รวมถึงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาเพ่ือมุงสูวิชาชีพ สราง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบป
การศึกษา 2556-2557 (Good University Report) เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัยตอสาธารณะชน

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน/การ
วิจัย

การพัฒนาบุคลากร โดยการใหทุนการศึกษา พบวา
2.1 สัดสวนคุณวุฒิอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ปริญญาเอก : ปริญญาโท = 70 : 30) โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  มีบุคลากรสายวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษา ดังนี้
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษา
ปงบประมาณ ป.โท ป.เอก รวม
พ.ศ. 2557 11 คน 7 คน 18 คน

เม่ือรวมจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีสําเร็จแลว  จะทําใหมหาวิทยาลัยมีสัดสวน
ตรี : โท : เอก = 8.94 : 78.64 : 12.42 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57) ซึ่งต่ํากวามาตรฐาน
ตามท่ี สกอ. กําหนด) โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการศึกษา ดังนี้
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1. ผูรับทุนการศึกษา ไมศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไว
2. มหาวิทยาลัยอ่ืนมีขอเสนอเปนท่ีดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ทําใหบุคลากรท่ีสําเร็จ

การศึกษา  ขอโอนไปปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยนั้นๆ
3. ผูรับทุนมีปญหาทางดานครอบครัว เชน มีปญหาเรื่องสุขภาพ ทําใหไมสามารถท่ี

จะเรียนจบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได
มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร พ.ศ. 2556-2561 สงเสริมใหอาจารย
ศึกษาตอ และใหหนวยงานจัดทําแผนการศึกษาตอประจําป

2. จัดหาทุนศึกษาตอ โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดหาได 33 ทุน
3. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยสมัครรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก
4. การสรรหาบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.2 ตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ดงันี้

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ปงบประมาณ ศ. รศ. ผศ. รวม
พ.ศ. 2557 - 5 คน 147 คน 152 คน
ตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนให

บุคลากรทําผลงานทางวิชาการ โดยการตรวจสอบขอมูลบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
ในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในทุกระดับ และแจงเวียน  ใหบุคลากรทานนั้น
ทราบ แตก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งมีปจจัย ดังนี้
ปจจัยภายนอก

1. การประเมินผลงานทางวิชาการ มีจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อท่ี
ก.พ.อ. กําหนด ในแตละสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองกับผลงานของผูเสนอ
ขอฯ นอย

2. ประกาศ ก.พ.อ. ท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ทําใหผลงานท่ีกําลังจะเสนอตองปรับปรุงให
เปนตามเกณฑใหมกอนนําเสนอ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-64 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. จํานวนบุคลากรสายวิชาการมีผูมีคุณสมบัติในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนมาก แตผูเสนอขอตําแหนงมีจํานวนนอย
2. จํานวนบุคลากรตําแหนง ผศ. ในแตละปงบประมาณเกษียณอายุเปนจํานวนมาก

แตจํานวนผูท่ีจะเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย บางครั้งเสนอขอ
แลวแตไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากคุณภาพไมอยูใน
เกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทาง

วิชาการ โดยจัดใหกับทุกสาขาวิชา
2. ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายเงิน

สนับสนุนสําหรับผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีเสนอผลงาน
ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชเงินรายไดจายในอัตรา

- ตําแหนง  ผศ.  20,000 บาท
- ตําแหนง  รศ.  40,000 บาท
- ตําแหนง   ศ. 100,000 บาท

3. การเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ
รายจายลงทุน

ตารางแสดงการรายงานผลตามแผนการเบิกจายงบประมาณ
ปงบประมาณ การเบิกจาย การเบิกจายในภาพรวม
พ.ศ. 2556 รอยละ 37.84 82.41
พ.ศ. 2557 รอยละ 29.79 82.71

การเบิกจายงบลงทุน ไมเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณตามไตรมาส สงผล
ใหการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมเทากับ รอยละ 82.71 ต่ํากวาเปาหมายการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวมของรัฐบาลท่ีกําหนดไว รอยละ 95 ซึ่งมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการกําหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ แตปญหาไมลดลงจากเดิม
และในการวิเคราะหหาสาเหตุ มีปจจัยท่ีมีผลตอการเบิกจายงบประมาณดังนี้
ปจจัยภายนอก

ในเดือนพฤษจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 เกิดเหตุการณไมสงบจากการ
ชุมนุมทางการเมือง กรมบัญชีกลางมีแนวทางการปฏิบัติกรณีเหตุการณไมสงบ โดย
ถือวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนเหตุสุดวิสัยมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะพิจารณาขยายเวลา
ทําการตามสัญญา มหาวิทยาลัยจึงมีการขยายเวลาตามสัญญาจาง

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได
1. ผูรับจางไมดําเนินงานตามแผนการกอสราง
2. ผูรับจางขาดสภาพคลอง ทําใหงานไมเปนไปตามงวดงานของสัญญา จึงทําใหไม

สามารถสงมอบงานไดตามกําหนด



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-65 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

3. ชวงระยะเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 ผูชุมนุมทางการเมืองปดการจราจร
ทําใหเกิดปญหาการขนสงวัสดุกอสราง และผูรับจางไมสามารถเขามาทํางานใน
พ้ืนท่ีได

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีคณะกรรมการเรงรัดและติดตามการใชจายงบประมาณ โดยมีการจัดประชุมใน

ทุกสิ้นไตรมาส เพ่ือกํากับดูแล เรงรัดการใชจายงบประมาณ และใหหนวยงาน
รายงานปญหา พรอมท้ังใหขอเสนอแนะหรือรวมกันแกไขปญหาการเบิกจายลาชา

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการติดตามและแกไขปญหารายการ
สิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารสัญญาการกอสรางเปนไปตาม
แผนการกอสราง และแผนการเบิกจายท่ีกําหนด

3. มีนโยบายใหมีการรายงานผลการใชจายงบประมาณพรอมปญหา อุปสรรคในท่ี
ประชุมคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก

4. การปองกันและ
แกไขปญหาระบบ
สารสนเทศขัดของ

ไมพบปญหา/เปนการเตรียมความพรอมและการปองกันไมใหเกิดปญหา
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1. อุปกรณคอมพิวเตอรชํารุดเสียหาย
2. เครือขายภายนอกหรือภายในขัดของ
3. ไดรับความเสียหายจากการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร
4. ระบบไฟฟาขัดของ

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีการติดตั้งเครื่องปนไฟ (Generator) เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน หากเกิด

เหตุไฟฟาดับ เครื่องจะมีระบบการปนไฟ ซึ่งบุคลากรผูควบคุมระบบสารสนเทศ
สามารถบริหารจัดการระบบไดเปนเวลาอีก 8 ชั่วโมง และมีการตรวจเช็คสภาพ
และนํามันเชื้อเพลิงเปนประจําทุกสัปดาห รวมถึงบํารุงรักษาบริษัทผูผลิตเปน
ประจําทุกเดือน

2. มีการติดตั้งระบบสํารองขอมูล (Backup Data Center) เพ่ือสํารองขอมูลของ
มหาวิทยาลัย

3. มีการติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย (Firewall) เพ่ือ
ปองกันการบุกรุกระบบเครือขายหลัก และทําใหการบริหารจัดการชองสัญญาณ
เครือขายมีประสิทธิภาพข้ึน

5. การปองกันและ
เตรียมความพรอม
เพ่ือแกไขปญหาเปน
ความเสี่ยงจาก
เหตุการณภายนอก/
ความปลอดภัย

5.1 ปญหาการทะเลาะวิวาท
ไมพบปญหา/เปนการปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหา
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

นักศึกษาใหมมีขอพิพาทกับคูอริเดิม และคูอริตามมาทะเลาะวิวาทท่ีมหาวิทยาลัย



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-66 ระดับสถาบัน
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. จัดทําขอมูลประวัตินักศึกษากลุมเสี่ยง และหากมีเหตุการณทะเลาะวิวาทเกิดข้ึน

ใหคณะแจงใหกองพัฒนานักศึกษารับทราบ  พรอมใหขอมูลประวัตินักศึกษา เพ่ือ
รายงาน   ตอมหาวิทยาลัย

2. ใหทุกคณะสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักศึกษา และหาแนวทางในการสรางภาคี
เครือขายระหวางสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ รวมถึง
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

5.2 การปองกันและระงับอัคคีภัย
ไมพบปญหา/เปนการปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหา
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1. อุบัติเหตุจากธรรมชาติ อาทิ ฟาผา
2. หมอแปลงไฟฟาระเบิด
3. ไฟฟาลัดวงจร

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. ดําเนินการปรับปรุงแผนปองกัน และระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย
2. แจงเวียนแผนระงับอัคคีภัย ใหผูบริหารหนวยงานทราบ และใหหัวหนาหนวยงาน

นําแผนฯ ไปแจงเวียนใหบุคลากรรับทราบ และดําเนินงานตามแผน
5.3 การเตรียมพรอมเม่ือเกิดสถานการณชุมนุมทางการเมือง
เกิดสถานการณชุมนุมทางการเมือง ระหวาง ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1.  การชุมนุมทางการเมือง ไดเลือกท่ีตั้งการชุมนุมอยูในบริเวณใกลกับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้

1. มีการเฝาระวังสถานการณ และมีการรายงานสถานการณตามพ้ืนท่ีใหมหาวิทยาลัย
ทราบเปนระยะ

2. ไดจัดทําทําเนียบบุคลากรของทุกหนวยงาน โดยแจงท่ีอยู/เบอรติดตอของผูบริหาร
และบุคลากร เพ่ือประโยชนในการติดตอประสานงาน

3. บุคลากร นักศึกษา และผูปกครอง ไดรวมกันเฝาระวัง และรายงานสถานการณ
5.4 การปองกันและบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุสุดวิสัย
ไมพบปญหา/เปนการปองกันและเตรียมความพรอมเพ่ือแกไขปญหา
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

1. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา/การเดินทางไปราชการ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
/เหตุสุดวิสัย



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-67 ระดับสถาบัน
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง ผลการรายงาน

2. เกิดจากความประมาทของผูใชรถใชถนนท่ีขาดความระมัดระวังในการขับรถ
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยมีแนวทางแกไข ดังนี้
1. มีมาตรการใหพนักงานขับรถตรวจสภาพรถราชการประจําวันกอนออกเดินทาง
2. ซอมบํารุงรถราชการตามระยะทางการ ใชงาน/ตามเวลาท่ีครบกําหนด
3. กรณีการใชรถบัสในการเดินทางไปราชการท่ีมีระยะทางมากกวา 400 กิโลเมตร

จะใชพนักงานขับรถ 2 คน สลับกันปฏิบัติหนาท่ี

6. มหาวิทยาลัย ไดรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 วาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กนผ. 5.1.3-14)

มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 (กนผ. 5.1.3-15)

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2558 วันจันทรท่ี 20 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ (กนผ. 5.1.3-16) และคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ
จะนําเรื่องเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีกําหนดจะจัดประชุมในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เพ่ือรายงานเรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ตอไป

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กนผ. 5.1.3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ป 2557 คําสั่งท่ี

163/2557 วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2557
กนผ. 5.1.3-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ป 2558 คําสั่งท่ี

74/2558 วันท่ี 20 มกราคม 2558
กนผ. 5.1.3-03 หนังสือกองนโยบายและแผนท่ี ศธ 0581.16/910 วันท่ี 6 มีนาคม 2557 เรื่องการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2557
(มีเอกสารแนบ: นโยบายและแนวทางการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน ป 2557)

กนผ. 5.1.3-04 หนังสือกองนโยบายและแผนท่ี ศธ 0581.16/1091 วันท่ี 9 มีนาคม 2558 เรื่องการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2558
(มีเอกสารแนบ: นโยบายและแนวทางการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน ป 2558)

กนผ. 5.1.3-05 เอกสารคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
กนผ. 5.1.3-06 ตัวอยางเอกสารการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง/ การระบุปจจัยเสี่ยง/ การจัดลําดับความเสี่ยง

ของหนวยงาน (กองคลัง)
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รหัสหลักฐาน รายการ
กนผ. 5.1.3-07 เอกสารการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป

2558
กนผ. 5.1.3-08 เอกสารการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป

2558 (เปนเอกสารเดียวกับ กนผ. 5.1-03-07)
กนผ. 5.1.3-09 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 ณ 30 กันยายน

2557 (แผนบริหารความเสี่ยง+รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง) ป 2558
กนผ. 5.1.3-10 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 ณ 30 กันยายน

2556 (แผนบริหารความเสี่ยง+รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง) ป 2557
กนผ. 5.1.3-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ประจาํป 2558

ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 20 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.1 การพิจารณาความเสี่ยงฯ
กนผ. 5.1.3-12 หนังสือกองนโยบายและแผน ท่ี ศธ 0581.16/189 วันท่ี 28 เมษายน 2558 เรื่อง สงแผนบริหาร

ความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2558 ใหแกทุก
หนวยงาน เพ่ือแจงเวียนใหหนวยงานและบุคลากรรับทราบและนําไปปฏิบัติในการดําเนินงาน

กนผ. 5.1.3-13 หนังสือมหาวิทยาลัย ท่ี ศธ 0581.16/4070 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 เรื่องการจัดสงหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กนผ. 5.1.3-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ประจาํป 2558
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 20 เมษายน 2558 วาระท่ี 2.2 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ (เอกสารเดียวกับ กนผ. 5.1-03-11)

กนผ. 5.1.3-15 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 ณ 30 กันยายน
2557 (แผนบริหารความเสี่ยง+รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง) ป 2558
(เอกสารเดียวกับ กนผ. 5.1-03-9)

กนผ. 5.1.3-16 รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 20 กรกฎาคม
2558 วาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ
และมติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 10/2558 วันท่ี 26 สิงหาคม 2558

จุดเดน
1 สภามหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับเรื ่องบริหารความเสี ่ยง โดยไดมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ เปนผูรับผิดชอบและกํากับดูแล
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2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
ท่ีรัฐบาลไดกําหนดนโยบายและแนวทางไว

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานยอยของมหาวิทยาลัย  ทําใหการ
บริหารความเสี่ยงมีท้ังความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับหนวยงาน

จุดท่ีควรพัฒนา
ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยใหมีรายละเอียดตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ นางจฬุาภรณ   ตันติประสงค รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

กายภาพ
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางรตนมน   จนัทรอุทัย ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
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5.1.4. การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน

มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงาน และการจัดการองคกร รวมถึงการกํากับดูแลติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.1 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4

ป (พ.ศ. 2555-2558) ประจําปงบประมาณ 2557 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี
15/2557  เม่ือวันท่ี 24  พฤศจิกายน  2557และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติรับทราบรายงานผลการประเมิน และ
ใหนําขอเสนอแนะจากกรรมการไปพิจารณาตอไป และมหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะจากกรรมการไป
ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2557 รายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 24
มิ ถุ น ายน  2558 ดาวน โห ลด ราย งาน ป ระจํ าป  2 5 5 7  ได ท่ี http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-
content/uploads/file/annual-report/2557.pdf

1.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อธิการบดีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เสนอแผนปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 15/2557 เม่ือวันท่ี 24
พฤศจิกายน 2557 (กบ.5.1-04-02) เพ่ือเปนขอตกลงในการใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนเกณฑพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการนี้ ไดอาศัยขอมูลท่ีเปน
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนองคประกอบในการ
วิเคราะห (SWOT Analysis) ดาวนโหลดแผนปฏิบัติราชการประจําปไดท่ี
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/uploads/pdf/policy/practice-plan-2558.pdf

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 จัดใหมีการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานท่ัวองคกร เพ่ือใหการ

จัดสงและเวียนแจงขอมูล ขาวสารตาง ๆ แกหนวยงานและบุคลากรในสังกัดเกิดความรวดเร็วสะดวกยิ่งข้ึน และ
เปนการลดปริมาณการใชกระดาษ ซึ่งสงผลดีตอการประหยัดงบประมาณรายจายในการจัดซื้อกระดาษ และลด
รายจายคากระแสไฟฟาจากการถายสําเนาเอกสาร ท้ังนี้  ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและ
ผูบังคับบัญชา หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” เพ่ือใหบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ
เขาใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (กบ.5.1-04-03)

2.2 มีการนําระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (ERP – Enterprize Resource
Planning) มาใชในการปฏิบัติงานดานการคลังของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการการใช
จายเงินงบประมาณและเงินรายได ซึ่งผลจากการนําระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยมาใชนี้ ทําให
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลจากกรมบัญชีกลาง  (กบ.5.1-04-04)

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 จัดใหมีชองทางท่ีหลากหลายในการรับฟงความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ หรือ

ขอรองทุกขจากผูรับบริการ บุคลากร และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนชองทางท่ีเปดเผย เปนท่ีรับรูโดยท่ัวกัน เชน
- ตู รับฟ งความคิดเห็นและขอรองเรียน ท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดี  ชั้น  1

(กบ.5.1-04-05)
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- ชองทางการรองเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://hrm-
bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd และสรุปผลการกํากับติดตามรายงานตอ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลทราบเปนประจําทุกเดือน (กบ. 5.1-04-06)

- ชองทางการประเมินการเรียนการสอนออนไลน http://eassess.rmutp.ac.th/
เพ่ือประเมินความพึงใจของนักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรและระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย และ
นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียน (กบ.5.1-04-07)

- ชองทางประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดในสังกัดสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ http://libapp.rmutp.ac.th/lib_question/index2556.php และผลสรุปความพึง
พอใจของผูใชบริการหองสมุด (กบ.5.1-04-08)

3.2 จัดกิจกรรม โครงการเพ่ือสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับปญหาการบริหารงาน
หรือใหบุคลากรไดมีสวนรวมคิดรวมสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกร เชน

- การจัดกิจกรรมการจัดการความรู เก่ียวกับการบริหารงานราชการและการมอบ
อํานาจ ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดยกองบริหารงานบุคคล (กบ.5.1-04-09)

- การจัดโครงการจิบน้ําชา เสวนาภาพลักษณ เรื่อง ความสําคัญของภาพลักษณ
องคกร ท่ัวมหาวิทยาลัย โดยกองสื่อสารองคกร ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558 (กบ.5.1-04-10)

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
4.1 กําหนดให มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณบดี ผู อํานวยการสถาบัน

ผูอํานวยการสํานักประจําป และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก (กบ.5.1-04-11)

4.2 มีการกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ อยางชัดเจน และมีการ
ประเมินผลงานเพ่ือรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน
(กบ.5.1-04-12)

5. หลักความโปรงใส (Transparency)
5.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย โดยกําหนดองคประกอบของ

กรรมการเสียงสวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-13) ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย มีการประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ สอบทานสาระสําคัญทางการเงิน บัญชี
ความถูกตอง ครบถวนของรายงานทางการเงิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังเสนอแนะ
มาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558  และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาผล การตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2558 (กบ.5.1-04-14)

5.2 มีการจัดทํารายงานประจําป 2557 เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ใหรับทราบความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-01)

5.3 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหา คัดเลือก
เพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
http://recruit.rmutp.ac.th/ เปนการเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดรับรูและเขาถึงขอมูลการเปดรับสมัคร
บุคลากรอยางแพรหลายและกวางขวาง (กบ.5.1-04-15)

6 หลักการมีสวนรวม (Participation)
6.1 สภามหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีตัวแทนจากกลุมบุคคลหลายสวน ท้ังจากกลุมกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลุมกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ กลุมตัวแทนจากคณาจารยประจําในคณะท่ีมี
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การสรรหาคณบดี รวมเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดี (กบ.5.1-04-16) เพ่ือใหบุคลากรในคณะไดมีสวนรวมใน
การสรรหาคณบดี และมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความเปนกลางรวมทําหนาท่ีเปนกรรมการ

6.2 มีการแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ รวมเปนคณะกรรมการวิเคราะหและจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของไดรวมกันวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานปท่ีผานมา และเสนอขอคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดนโยบาย กรอบและทิศทางการ
ดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป (กบ.5.1-04-17)

6.3 มีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 โดยขอ 11 กําหนดใหมีการเลือกตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกกองทุนฯ มารวมเปน
คณะกรรมการกองทุน เพ่ือใหสมาชิกกองทุนไดมีสวนรวมในการทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (กบ.5.1-04-18)

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
7.1 อธิการบดีมีการมอบอํานาจในการบริหารงานราชการใหแกรองอธิการบดี คณบดี

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ และปฏิบัติราชการแทน เพ่ือความรวดเร็วใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (กบ.5.1-04--19)

7.2 สภามหาวิทยาลัยมีการวางระเบียบ หรือออกขอบังคับ กระจายอํานาจการบริหาร งาน
ดานวิชาการไปยังคณบดีโดยตรง เพ่ือใหการจัดการศึกษาในคณะเกิดความคลองตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน เชน

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2558
ขอ 13 กําหนดใหคณบดีมีอํานาจอนุมัติการลาปวยหรือลากิจท่ีมีวันลาเกินเจ็ดวันในระหวางเปดภาคการศึกษา
หรือขอ 14 (3) ใหคณบดีมีอํานาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการศึกษาไดไมเกินสองภาคการศึกษา เปนตน
(กบ.5.1-04-20)

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)
8.1 มีระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย รองรับการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

มีหลักการแนวทางท่ีเปนธรรม ไมขัดตอหลักความเปนผูมีสวนไดเสีย มีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจและ
มุงประโยชนราชการเปนสําคัญ เชน

(ก) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ข) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ค) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2549
(ง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2552
(จ) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550
(ช) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข

พ.ศ. 2550
(ซ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน

พิจารณา พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฌ) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2552
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(ญ) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ลงวันท่ี 24 กันยายน 2552 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม

(ฎ) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใหบริการหองสมุด ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557
(ฏ) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี

6/2557 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2557
(ฐ) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี

3/2557 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 (กบ.5.1-04-21)

8.2 มีกระบวนการ ข้ันตอนในการใหความเปนธรรมจากการใช อํานาจสั่ งการของ
ผูบังคับบัญชาอันทําใหผูใตบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจจากคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา เชน การใหสิทธิในการรองทุกขจากการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา หรือการอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินัย หรือมีกระบวนการสืบสวน สอบสวน แสวงหาขอเท็จจริงจากการท่ีบุคลากรถูกกลาวหา เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบและใหผูถูกกลาวหาไดพิสูจนโตแยงหักลางแกขอกลาวหาอยางเพียงพอ รวมท้ังใหสิทธิในการนํา
ทนายความหรือท่ีปรึกษาเขามาในกระบวนการสอบสวน นอกจากนี้ ข้ันตอน กระบวนการตรวจสอบการใช
อํานาจสั่งการของผูบังคับบัญชา จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการสวนหนึ่งเปนบุคคลภายนอก
ท่ีมีความเปนกลาง และมีอํานาจอิสระในการพิจารณาตรวจสอบ

9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 มีการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริการทางกายภาพท่ีอํานวยความสะดวกแกผูพิการ

หรือผูดอยโอกาส เชน การปรับปรุงอาคาร ทางเดินเทา ใหมีทางลาดข้ึนลงอาคาร และมีหองน้ําสําหรับคนพิการ
เปนตน (กบ. 5.1-04-22)

9.2 มีระบบท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไดเขารับการสรร
หาเปนผูบริหารในคณะ สถาบัน สํานัก ท่ีเทาเทียมกัน ไมมีการกําหนดคุณสมบัติท่ีมีลักษณะเปนการปดก้ัน
บุคคลภายนอกหรือใหสิทธิพิเศษเฉพาะแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตัวอยาง ประกาศรับสมัครหรือรับการ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดีในคณะตาง ๆ เปนตน (กบ.5.1-04-23)

9.3 ไมมีการระบุหรือกําหนดขอหาม ขอพิจารณาพิเศษในเรื่องเพศ ความพิการทางรางกาย
การไดรับเกียรตินิยม เปนเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย (กบ.5.1-04-24)

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
10.1 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยและ

ขาราชการ และไดมีการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อลงมติเปลี่ยนประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ โดยใหกรรมการสภาคณาจารยฯ ลงสมัครรับเลือก และใหกรรมการแตละคนเปนผูเลือก ผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดจะไดรับแตงตั้งใหเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (กบ.5.1-04-25)

10.2 มีการกําหนดใหแตละหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเดนในหนวยงานของตน รับรางวัลบุคคลดีเดนประจําป ท้ังนี้ ใหบุคลากรแตละหนวยงาน คัดเลือก
ตัวแทนเสนอมายังมหาวิทยาลัย  และใหคณะอนุกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกตอไป
ตามคะแนนเสียงขางมาก (กบ.5.1-04-26)

10.3 มีการออกประกาศกําหนดใหมีการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจาก
คณาจารยประจํา โดยใหคณาจารยประจําลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาวิชาการจากกลุม
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คณะของตน ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนสูงสุดในกลุมคณะของตน จะเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการ
สภาวิชาการ (กบ.5.1-04-27)

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กบ.5.1-04-01 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 8/2558

เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 5.3 และเอกสารรายงานประจําป 2557
กบ.5.1-04-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 15/2557

เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 4.3 และเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

กบ.5.1-04-03 บันทึกขอความ กองกลาง ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติดาํเนินการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบงานดานสารบรรณ
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” และบันทึกขอความ กอง
นโยบายและแผน ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบงานดานสารบรรณ เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”

กบ.5.1-04-04 หลักฐานการไดรับรางวัลจากกรมบัญชีกลางในการนําระบบ ERP มาใชในการปฏิบัติงาน
กบ.5.1-04-05 ภาพถายสถานท่ีติดตั้งตูรับความคิดเห็นและขอรองเรียน
กบ.5.1-04-06 เอกสารแสดงชองทางการรองเรียนจรรยาบรรณและวินัย และบันทึกขอความรายงานการรับ

ฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนผานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และทาง
โทรศัพทแตละเดือน

กบ.5.1-04-07 แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน
กบ.5.1-04-08 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด และผลสรุปความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ
กบ.5.1-04-09 บันทึกขอความกองบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดกิจกรรม

การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารงานราชการและการมอบอํานาจ
กบ.5.1-04-10 เอกสารโครงการจิบน้ําชา เสวนาภาพลักษณของกองสื่อสารองคกร

กบ.5.1-04-11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือ
วันท่ี 29 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.8 และ 4.9

กบ.5.1-04-12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
ประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 530/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผล
งาน ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2557

กบ.5.1-04-13 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 11/2558 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ
2558



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-75 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
กบ.5.1-04-14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือ

วันท่ี 25 มีนาคม 2558 วาระท่ี 5.4
กบ.5.1-04-15 ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตเก่ียวกับการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับการ

สอบแขงขันเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย
กบ.5.1-04-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 10/2557 เม่ือ

วันท่ี 15 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 4.8
กบ.5.1-04-17 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1248/2557 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลง
วันท่ี 4 ธันวาคม 2557

กบ.5.1-04-18 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และ
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 685/2557 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม
2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพพนักงาน มหาวิทยาลัย

กบ.5.1-04-19 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1264/2557 เรื่อง มอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2557
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 763/2557 เรื่อง มอบอํานาจใหผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 118/2558 เรื่อง มอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันท่ี 29 มกราคม 2558
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 218/2558 เรื่อง การมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 220/2558 เรื่อง อํานาจการเก็บรักษาเงิน อํานาจการอนุมัติการ
กอหนี้ผูกพันและการอนุมัติการจายเงินรายได ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 221/2558 เรื่อง มอบอํานาจการกอหนี้ผูกพันเก่ียวกับเงิน
งบประมาณรายจายประจําป ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 224/2558 เรื่อง มอบอํานาจการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ลง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2558

กบ.5.1-04-20 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2558
กบ.5.1-04-21 ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และประกาศคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 13 เรื่อง
กบ.5.1-04-22 แบบแปลนการกอสรางอาคารและการปรับปรุงอาคาร
กบ.5.1-04-23 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548

และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557

กบ.5.1-04-24 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขา
สอบแขงขันเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 2 /2558
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2558



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-76 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
กบ.5.1-04-25 รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี 9/2557  เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม

2557 วาระท่ี 3
กบ.5.1-04-26 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจาํ และลูกจาง
ชั่วคราว เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเดน ประจําป 2557 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน ประจําป
2557 ครั้งท่ี 3/2557 วันท่ี 26 ธันวาคม 2557

กบ.5.1-04-27 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2558

จุดเดน
-

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ นายเชาวเลิศ   ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต   มหัธนนัท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-77 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.1.5.การจัดการความรู

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ

โดยมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลพระนครได จ ัดตั ้งศ ูนย การจ ัดการความรู  (Knowledge
Management Center)  ขึ ้น เป นหน วยงานภายในเพื ่อร ับผ ิดชอบการดําเน ินงานการจ ัดการความรู ของ
มหาวิทยาลัย (ศจร.5.1-05-01) ตลอดจนมีงานการจัดการความรูในโครงสรางของคณะ (ศจร.5.1-05-02) เพื่อ
รับผิดชอบการดําเนินงานการจัดการความรูภายในคณะ  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ
บริหารจัดการความรูในองคกร (ศจร.5.1-05-03) และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือขายการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศจร.5.1-05-04) โดยคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรู ในองคกร ซึ ่งประกอบดวยประธานและเลขานุการจากคณะ
กรรมการฯ ของทุกคณะ/หนวยงาน จะทําหนาที่กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  นโยบาย  เปาหมาย
ยุทธศาสตร  วัตถุประสงค  มาตรการ  องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู
(ศจร.5.1-05-05) กําหนดแผนการดําเนินงาน (ศจร.5.1-05-06) ถายทอดสู คณะและหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย     (ศจร.5.1-05-07 และ ศจร.5.1-05-08) โดยมีการประชุมทุกไตรมาส  (ศจร.5.1-05-09) เพื่อ
ถายทอดนโยบาย  กํากับ  ดูแล  สงเสริม  สนับสนุน  ติดตามการดําเนินงาน  เสนอแนะเพื่อพัฒนาและ
แกป ญหาอุปสรรคตาง ๆ ที ่พบ  และทุกคณะ/หน วยงานจะมีการประเม ินผลการดําเน ินงานเมื ่อสิ ้น
ปงบประมาณ สงมายังมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาสรุปเปนภาพรวมผลการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัย
รายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  (ศจร.5.1-05-10) รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ
บริหารจัดการความรูในองคกรของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1-05-09) และสงใหทุกคณะ/หนวยงาน เพื่อนํามา
พัฒนาในการจัดทําแผนฯ ในปตอไป  (ศจร.5.1-05-11)

ในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู มหาวิทยาลัยมีคูมือขั้นตอนการดําเนินงานการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1-05-12) ถายทอดในรูปเอกสารและ
เผยแพรผานเว็บไซตของศูนยการจัดการความรู http://webkm.rmutp.ac.th/km/ (ศจร.5.1-05-13) เพื่อ
สรางความเขาใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถายทอดความรูแนวทางการปฏิบัติงานใหกับ
ผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูของทุกคณะ/หนวยงาน ผานทางการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ และ
ชองทางการจัดการความรู  (ศจร.5.1-05-09 และ ส.5.1-5-14) จัดทําทําเนียบผูดูแลเครือขายและทําเนียบ
ผูดูแลเว็บไซต KM RMUTP ไวในเว็บไซตของศูนยการจัดการความรู (ศจร.5.1-05-15) เพื่อไวในการติดตอ
ประสานงาน  สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูโดยการถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะ/
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน (ศจร.5.1-05-16) นําอาจารย/บุคลากร
นักศึกษาและผูแทนชุมชนเขารวมกิจกรรมเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบัน การพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนศูนย
ประสานงานเครือขายฯ  ในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและรวมกิจกรรมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  (ศจร.5.1-05-17) สนับสนุนการถายทอดองคความรูและเปนแบบอยางใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการความรูในการจัดทําเว็บไซต KM
จ ัดทําทะเบ ียนความรู โดยใช โปรแกรม WordPress  Web Blog  Facebook  RMUTP CoP Web Blog ฯลฯ
(ศจร.5.1-05-18) นอกจากนี้ยังมีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู โดยมีกิจกรรม
สงเสริมการจัดการความรู   จัดใหมีการประกวดแนวปฏิบัติที ่ดี (Good Practice) และมีรางวัลพิเศษใหกับ
อาจารย/บุคลากร และผู รับผิดชอบงานการจัดการความรูของคณะ/หนวยงาน ที่เขารวมกิจกรรมฯ อยาง



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-78 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตอเนื่องเปนประจําทุกป (ศจร.5.1-05-19) เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูในมหาวิทยาลัย :  HAPPY BRAIN
(ศจร.5.1-05-20) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรูและความพึง
พอใจของผูท่ีรับบริการศูนยการจัดการความรู พบวาคาเฉลี่ยอยูในเกณฑมากถึงมากท่ีสุด (ศจร.5.1-05-21)

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
ศจร.5.1-05-01 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประวัติ

ความเปนมา วัตถุประสงค  หนาท่ีและความรับผิดชอบของศูนยการจัดการความรู
ศจร.5.1-05-02 แผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลังของสาํนักงานคณบดี

ปงบประมาณ 2555 - 2558
ศจร.5.1-05-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1036/2556 และท่ี 1285/2557  เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรูในองคกร
ศจร.5.1-05-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1037/2556 และท่ี 1246/2557 เรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือขายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศจร.5.1-05-05 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  นโยบาย  เปาหมาย  ยุทธศาสตร  วัตถุประสงคและ
มาตรการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร องคความรูท่ี
จําเปนในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
2558

ศจร.5.1-05-06 แผนการดาํเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

ศจร.5.1-05-07 หนังสือสงเปาหมายและแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ให
คณะและหนวยงานสนับสนุน

ศจร.5.1-05-08 เมนูวิสัยทัศนและแผน KM RMUTP เขาถึงไดจาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/
ศจร.5.1-05-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและบริหารจัดการความรู

ในองคกร ปการศึกษา 2557 (ครั้งท่ี 2/2557  และครั้งท่ี  1-3/2558)
ศจร.5.1-05-10 การประเมินผลการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศจร.5.1-05-11 หนังสือสงการประเมินผลเปาหมายและแผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 และคําสั่งและเปาหมายและ
แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2558 ใหคณะ/หนวยงานสนับสนุน

ศจร.5.1-05-12 คูมือข้ันตอนการทํางานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
หนังสือสงใหทุกคณะ/หนวยงาน และ e-mail สงผูรับผิดชอบงานการจัดการความรูทุก
แหง

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

ศจร.5.1-05-14 การถายทอดแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรูใหกับผูรับผิดชอบงานการจัดการ
ความรูของคณะ/หนวยงานสนับสนุนผานชองทางตาง ๆ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-79 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
ศจร.5.1-05-15 ทําเนียบผูดูแลเครือขาย KM RMUTP และ ทําเนียบผูดูแลเว็บไซต KM RMUTP เขาถึงได

จากเว็บไซต KM ของศูนยการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศจร.5.1-05-16 กิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2557
ศจร.5.1-05-17 กิจกรรมเครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ

พลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ปการศึกษา 2557
ศจร.5.1-05-18 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู
ศจร.5.1-05-19 กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2557
ศจร.5.1-05-20 Happy Brain มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขาถึงไดจาก

http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
ศจร.5.1-05-21 ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู และความพึงพอใจของ

ผูท่ีรับบริการศูนยการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดเดน
จัดการความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

จุดท่ีควรพัฒนา
สงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ผศ.ดวงแข   สุขโข ผูอํานวยการศูนยการจัดการความรู



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-80 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.1.6. การบริหารงานบุคคล

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

1. แผนอัตรากําลัง
1.1 มีแผนอัตรากําลังบุคลากร ระยะ 4 ป  โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังรวมกัน

วิเคราะหและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม
2555 ไดอนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน ปงบประมาณ 2555-2558 (กบ. 5.1-06-01-01) และมติ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม
2556 ไดอนุมัติใหขยายแผนอัตรากําลัง เปนปงบประมาณ 2555-2560 และใหความเห็นชอบแผนความ
ตองการอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ ปงบประมาณ 2558-2560  (กบ. 5.1-06-01-02)
และมหาวิทยาลัยไดจัดสงแผนดังกลาวไปยัง  สกอ. เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  (กบ. 5.1-
06-01-03)

1.2  มีการกํากับติดตาม โดยการใหความรู สรางความเขาใจในการบริหารอัตรากําลังให
บุคลากรทุกประเภทในมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมใหความรู แจงเวียนเก่ียวกับหลักเกณฑ แบบฟอรม และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ใหหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ มีการกําหนด Job Description (JD) ของ
บุคลากรสายสนับสนุน มีการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันต่ําของสายวิชาการ  มีการบริหารอัตรากําลังตาม
แนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ ท่ีกําหนดครบทุกข้ันตอนดวยความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและตอบสนองตอความตองการของหนวยงาน และบุคลากร และไดมีการทบทวน
ปรับปรุงอัตรากําลัง  โดยการเปลี่ยนตําแหนงและตัดโอนตําแหนง การจัดสรรอัตรา  การประเมินคางานเพ่ือ
กําหนดระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน

1.3 จากการดําเนินงานท่ีผานมา หนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินการตามแผนอัตรากําลังและ
แผนบริหารอัตรากําลังของหนวยงานไดอยางครบถวน  ถูกตอง  และรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัย
ทราบตามระยะเวลาท่ีกําหนด

2. แผนสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
2.1. มีแผนการดําเนินการเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรทุกประเภทของ  กอง/สถาบัน/สํานัก/

ศูนย/สถานีวิทยุฯ  (กบ. 5.1-06-02-01) - (กบ. 5.1-06-02-05) ในสวนของคณะ  มหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจให
เปนผูดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราวไดเอง (กบ. 5.1-06-02-06) - (กบ. 5.1-06-02-
07) มีแผนในการสรรหาคณบดี โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพ่ือกําหนดระยะเวลา วิธีการ
ประเมิน และคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด (กบ.5.1-06-02-08) - (กบ. 5.1-06-02-13) มีแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก โดยสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและใหเปนไปตามประกาศท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด (กบ. 5.1-06-02-14) - (กบ. 5.1-06-02-16) มีแผนเพ่ิมจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
โดยการใหคณะแจงจํานวนผูท่ีคาดวาจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) ระหวางป
2558-2562 (กบ.5.1-06-02-17 ) เพ่ือจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร มทร.พระนคร พ.ศ. 2558-2568

2.2 มีการกํากับติดตามการดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบ
อํานาจใหคณะเปนผูดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูกํากับ/ตรวจสอบขอมูล เชน อัตราเลขท่ี ตําแหนง
สาขาวิชา/งานท่ีสังกัด กอนท่ีคณะจะดําเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง (กบ. 5.1-06-02-18) - (กบ.



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-81 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.1-06-02-19) การสรรหาคณบดีมีการกํากับติดตามการดําเนินการสรรหาคณบดีใหเปนไปตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด (กบ. 5.1-06-02-20) มีการกํากับติดตามการเพ่ิมจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยการ
จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพ่ือใชในการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง (กบ. 5.1-06-02-21)

2.3 มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากร โดยมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ
ประกาศรับสมัครงานใหมีหลากหลายมากยิ่งข้ึน (กบ. 5.1-06-02-22) มีการปรับปรุงหลักเกณฑเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการจัดทําเงื่อนไขการใหพนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยดวยเหตุไมเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (กบ. 5.1-06-02-23) มีการจัดทําระเบียบใหเงินสนับสนุนผูไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึน ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือกระตุนใหมีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึนท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (กบ. 5.1-06-02-24) - (กบ. 5.1-06-02-25)

3. แผนพัฒนาบุคลากร
3.1 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว พ.ศ. 2553 – 2565 (กบ.5.1-06-03-01)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558  (กบ.5.1-06-3-02) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 5.1-06-03-03)
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/เอกสารดาวนโหลด/งานนโยบายและยุทธศาสตร.html รวมท้ัง

สํารวจความตองการของบุคลากรในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ แลวนําผลความตองการ
ฝกอบรมของบุคลากรมาวิเคราะห ตลอดจนทบทวนรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2556  (กบ.5.1-06-03-04) มาวิเคราะหเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร พ.ศ. 2557 (กบ.5.1-06-3-05)

3.2 มีการกํากับติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผน (กบ. 5.1-06-03-06)
รวมท้ัง มีการติดตามการนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
(กบ.5.1-06-03-07)

3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวชี้วัด (KPI)
และกําหนดไวในแผนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร และรายงานการประเมินผลการดําเนินงานและผลสัมฤทฺธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557 (กบ. 5.1-06-03-08) และแจงรายงานประเมินผลการดําเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานทราบเพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมตามท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณในปตอไป (กบ.5.1-06-03-09)

4. แผนการกํากับติดตามการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

4.1 มีการดําเนินการตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ีองคกรกลางกําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการออก
ขอบังคับ และประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน (กบ. 5.1-06-04-01 - กบ.5.1-06-04-10)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  (กบ.5.1-06-04-11 - กบ. 5.1-06-04-13) โดยมหาวิทยาลัย
ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ก.พ.อ.ท่ีเก่ียวของ และมีการ
เผยแพรขอบังคับ ประกาศ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ในเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th
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4.2  มีการบริหารงานใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัย
4.2.1 มีการออกขอบังคับ ประกาศเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทนเพ่ือให

หนวยงานใชสําหรับดําเนินการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน มีการแจงเวียนใหทุกหนวยงานดําเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และสงผลการเลื่อนสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกองบริหารงาน
บุคคล เพ่ือสรุปผลการดําเนินการและนําเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีการนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทนและออก
คําสั่งการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน (กบ. 5.1-06-04-14)

4.2.2 มีการแจงใหทุกหนวยงานสํารวจและเสนอผูมีคุณสมบัติในการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558 (กบ. 5.1-06-04-15) และสงผลการสํารวจและการเสนอขอดังกลาวมายัง
กองบริหารงานบุคคล  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
บัญชีคุณสมบัติผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจําป 2558

4.3  มีการกํากับใหหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนและเสนอตอมหาวิทยาลัย
4.3.1 การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน ตามหนังสือเวียนแจง ลงวันท่ี 29 สิงหาคม

2557  ใหหนวยงานดําเนินการเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน (กบ. 5.1-06-04-16)  หนวยงานดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกองบริหารงานบุคคลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กบ. 5.1-06-04-17)

4.3.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป
2558  ตามหนังสือเวียนแจง ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 (กบ. 5.1-06-04-18) หนวยงานรายงานการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2558 ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (กบ.
5.1-06-04-19)

4.4  สรุปผลการดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และออกคําสั่งหรือประกาศในงาน
ท่ีเก่ียวของโดยกองบริหารงานบุคคล

4.4.1 สรุปผลและนําเสนอมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 (กบ. 5.1-06-04-20) และรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557  (กบ.
5.1-06-04-21) เพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน และออกคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทน
(กบ. 5.1-06-04-22)

4.4.2 จัดทําบัญชีรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีแสดงจํานวนชั้น
ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ บัญชีแสดงคุณสมบัติซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยนําเขา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 (กบ. 5.1-06-04-23) เพ่ือสรุปผลการพิจารณา
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กบ. 5.1-06-04-24)

4.5  มีการสรุปปญหา และแกไขขอขัดของในการดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการดําเนินการท่ีผานมามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องรองเรียนผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการมากข้ึน  ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกิดปญหา และ
สวนท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งอาจจะไมชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมี
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แนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการจัด
ประชุมคณะทํางานปรับปรุงแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558  (กบ.5.1-06-04-25) และอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา
ประชาพิจารณพรอมประกาศ ใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559 ตอไป

5. แผนสวัสดิการ
5.1 มีคณะกรรมการดําเนินงาน มีแผนการดําเนินงาน และมีการดําเนินงานตามแผน

5.1.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 403/2557 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ. 5.1-06-05-01) คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร ท่ี 789/2557 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557  เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ 5.1-06-05-02) และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พระนคร ท่ี 1095/2557 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2557  เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ 5.1-06-05-03)  โดยคณะกรรมการ มีหนาท่ีกําหนดนโยบายการ
จัดสวัสดิการ อํานวยการและจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย และกํากับติดตามการดําเนินงานใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมีแผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล (กบ 5.1-06-05-04) และ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กบ 5.1-06-05-05) กําหนดโครงการ /กิจกรรมใน
การจัดสวัสดิการ ไดแก การตรวจสุขภาพประจําป  การคัดเลือกบุคคลดีเดน และผูทําคุณประโยชนของ
มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมสุขภาพท่ีดีใหกับบุคลากร เปนตน และมีการดําเนินการตาม
แผน

5.1.2  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผู ทําคุณประโยชน
ประจําป 2557 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1053/2557 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2557
(กบ 5.1-06-05-06)  โดยคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือก จํานวนของรางวัลท่ีจะให พิจารณาผลการคัดเลือก รวมถึงการพิจารณาแผนการดําเนินการ  และมีการ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด (กบ 5.1-06-05-07)

5.2  มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
5.2.1 โดยกองบริหารงานบุคคลจัดทํารายงานการจัดสวัสดิการสงเคราะหเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย ทุก 3 เดือน (กบ. 5.1-06-05-08)  และไดจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 (มิถุนายน 2557 – มกราคม 2558) ให
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร และรวบรวมสงใหกองบริหารงานบุคคล ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ
2558 ซึ่งมีบุคลากรตอบแบบสอบถาม จํานวน 981 คน จากบุคลากรท้ังหมด 1,301 คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี
1 มกราคม 2558 ) คิดเปนรอยละ 75.40  โดยบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 (กบ. 5.1-06-05-09) และครั้งท่ี 2 (กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558) ให
หนวยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ผานทางเว็บไซตของกองบริหารงานบุคคล hrm.offpre.rmutp.ac.th
โดยปดระบบเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีบุคลากรตอบแบบสอบถาม จํานวน 713 คน จากบุคลากรท้ังหมด
1,300 คน (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2558)  คิดเปนรอยละ 54.84  โดยบุคลากรสวนใหญมีความพึง
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:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

พอใจโดยรวมตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 (กบ. 5.1-06-05-10) และสรุป
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร ในปการศึกษา 2557 บุคลากรสวน
ใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72

5.2.2 โดยกองบริหารงานบุคคลแจงเวียนประกาศการคัดเลือกบุคคลดีเดนและผูทํา
คุณประโยชนใหทุกหนวยงานคัดเลือก (กบ. 5.1-06-05-11)  และสงผลใหกองบริหารงานบุคคลเพ่ือรวบรวมเสนอ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชนพิจารณาใหคะแนน

5.3  มีการนําผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา
5.3.1 โดยมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2558 (กบ 5.1-06-05-12) เพ่ือให
ท่ีประชุมรับทราบผลการประเมินและใหขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดสวัสดิการตอไป

5.3.2 รวบรวมผลคะแนนจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผู ทํา
คุณประโยชน นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน พิจารณาผลการ
คัดเลือกตามระยะเวลาท่ีกําหนด (กบ 5.1-06-05-13)

6. แผนการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
6.1  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําปงบประมาณ

2558 (กบ.5.1-06-06-01) เสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งทําหนาท่ีวางแผน กําหนด กํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร ใหความเห็นชอบ (กบ.5.1-06-06-02)

6.2  การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําป
งบประมาณ 2558

6.2.1 จัดให มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝง
จรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลการสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง  ไดแก

- จัดอบรมโครงการพัฒนาผูบริหารประจําป 2557  กิจกรรมท่ี 2  ในวันท่ี 6
สิงหาคม 2557 (กบ.5.1-06-06-03)

- จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  ระหวางวันท่ี  5-
6 กุมภาพันธ 2558 (กบ.5.1-06-06-04)

- จัดอบรมโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร  ในวันท่ี 27 เมษายน
2558 (กบ.5.1-06-06-05)

6.2.2 จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ือรับแจงเรื่องรองเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
และวินัยผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd (กบ.5.1-06-06-06) ตูรับเรื่อง

รองเรียน (กบ.5.1-06-06-07) และทางโทรศัพทสายตรง 0-2281-1479  (กบ.5.1-06-06-08)
6.2.3 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรใน

สังกัดทุกระยะ 4 เดือน เพ่ือใหมีการรายงานผลกรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอแนะขอคิดเห็นใน
การปรับปรุงแกไขขอบังคับเก่ียวกับมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย  (กบ.5.1-06-06-09 –
กบ.5.1-06-06-10)

6.3. มีการสรุปผลการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด
เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบและพิจารณา (กบ.5.1-06-06-11 - กบ.5.1-06-06-12)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
กบ. 5.1-06-01-01 มตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555  เม่ือวันท่ี

28 มีนาคม 2555
กบ. 5.1-06-01-02 มตสิภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี

30  มกราคม 2556
กบ. 5.1-06-01-03 แผนความตองการอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ ปงบประมาณ

2558-2560
กบ. 5.1-06-01-04 แจงเวียนเก่ียวกับหลักเกณฑ แบบฟอรม และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ใหหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
กบ. 5.1-06-01-05 แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description (JD)
กบ. 5.1-06-01-06 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน

ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ. 2552

กบ. 5.1-06-01-07 ข้ันตอนการเปลี่ยนตําแหนงและการตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
กบ. 5.1-06-01-08 ข้ันตอนการจัดสรรอัตราลูกจางชั่วคราว
กบ. 5.1-06-01-09 ข้ันตอนการประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตาํแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ
กบ. 5.1-06-01-10 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/243 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ  2558

เรื่อง การประเมินคางานเพ่ือกําหนดระดับตาํแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

กบ. 5.1-06-01-11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันท่ี  30 มิถุนายน  2557  เรื่อง
การกําหนดลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจางของ
ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟา และสถาปนิก สังกัดกองนโยบายและ
แผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กบ. 5.1-06-02-1 แผนดําเนินการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1/2558

กบ. 5.1-06-02-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขัน
เพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 16 มกราคม
2558

กบ. 5.1-06-02-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ) และกําหนดสถานท่ี
ทดสอบบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี
18 กุมภาพันธ 2558

กบ. 5.1-06-02-04 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ) เพ่ือเขารับการทดสอบความ
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รหัสหลักฐาน รายการ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2558

กบ. 5.1-06-02-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผูผานการสอบแขงขัน
บุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 16
มีนาคม 2558

กบ. 5.1-06-02-06 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 292/2556 เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับ
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556

กบ. 5.1-06-02-07 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบริหารงาน
ลูกจางชั่วคราวเงินรายได ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันท่ี 26
สิงหาคม 2552

กบ. 5.1-06-02-08 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548
ลงวันท่ี 21 เมษายน 2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2551 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2553

กบ. 5.1-06-02-09 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 26/2557 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557

กบ. 5.1-06-02-10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กําหนดการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันท่ี 12
พฤศจิกายน 2557

กบ. 5.1-06-02-11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผูเขารับการสรรหาท่ีผาน
การตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือรับการประเมินและคัดเลือกใหดํารงตําแหนงคณบดีตําแหนง
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2557

กบ. 5.1-06-02-12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อตอสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       ลงวนัท่ี
9 มกราคม 2558

กบ. 5.1-06-02-13 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 4/2558 เรื่อง แตงตั้งขาราชการให
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 29 มกราคม 2558

กบ. 5.1-06-02-14 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ
2553

กบ. 5.1-06-02-15 กําหนดการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
ประจําป 2556

กบ. 5.1-06-02-16 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 23 และ 24/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ลงวันท่ี
4 กันยายน 2556

กบ. 5.1-06-02-17 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/1037 เรื่อง ขอใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-87 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
กบ. 5.1-06-02-18 หนังสือจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ท่ี ศธ 0581.04/1270 เรื่อง ขอดําเนินการ

สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2558
กบ. 5.1-06-02-19 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/3418 เรื่อง อนุญาตการ

เปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2558
กบ. 5.1-06-02-20 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กําหนดการสรรหาคณบดี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันท่ี 12
พฤศจิกายน 2557

กบ. 5.1-06-02-21 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/3269 เรื่อง การอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ ลงวันท่ี 4 มิถุนายน
2558

กบ. 5.1-06-02-22 บันทึกขอความ เรื่อง เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธประกาศรับสมัครบุคคล   ลงวันท่ี 17
กุมภาพันธ 2557

กบ. 5.1-06-02-23 รางประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การใหพนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยดวยเหตุไม
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

กบ. 5.1-06-02-24 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายเงินสนับสนุนสําหรับผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 28
พฤศจิกายน 2557

กบ. 5.1-06-02-25 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจายเงินสนับสนุนผูซึ่งไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557

กบ. 5.1-06-03-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว พ.ศ. 2553 – 2565

กบ. 5.1-06-03-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กบ. 5.1-06-03-03 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร
กบ. 5.1-06-03-04 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร  พ.ศ. 2556
กบ. 5.1-06-03-05 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557
กบ. 5.1-06-03-06 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/064 ลงวันท่ี 10  มกราคม 2557

เรื่อง ขอใหรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

กบ. 5.1-06-03-07 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/3337 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 เรื่อง
การรายงานการไปฝกอบรม  ประชุมสัมมนา ดูงาน และการติดตามการนําความรูและ
ทักษะไปใชประโยชน

กบ. 5.1-06-03-08 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานและผลสัมฤทฺธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-88 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557

กบ. 5.1-06-03-09 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/2965 ลงวันท่ี 5 ธันวาคม 2556 เรื่อง
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานและผลสัมฤทฺธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2557

กบ. 5.1-06-04-01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553

กบ. 5.1-06-04-02 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553

กบ. 5.1-06-04-03 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554

กบ. 5.1-06-04-04 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2556

กบ. 5.1-06-04-05 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2554

กบ. 5.1-06-04-06 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2554

กบ. 5.1-06-04-07 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2554

กบ. 5.1-06-04-08 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554

กบ. 5.1-06-04-09 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 2/2555
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555

กบ. 5.1-06-04-10 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 3/2555
เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555

กบ. 5.1-06-04-11 พระราชบัญญัติ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2484

กบ. 5.1-06-04-12 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ี
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536 ลงวันท่ี
26 ธันวาคม 2536

กบ. 5.1-06-04-13 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538  ลงวันท่ี 23 กันยายน 2538

กบ. 5.1-06-04-14 ขอบงัคับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ หลักเกณฑวิธีการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และการเวียนแจงให
หนวยงานดําเนินการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน ในเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-89 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

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

กบ. 5.1-06-04-15 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/4070 ลงวันท่ี 1
ตุลาคม 2557 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2558

กบ. 5.1-06-04-16 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/3420 ลงวันท่ี 29
สิงหาคม 2557 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2557) และการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2557)

กบ. 5.1-06-04-17 หนังสือกองกลาง ท่ี ศธ 0581.14/4560 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย การเลื่อนข้ันคาจาง
ลูกจางประจํา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2557) และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ
ครั้งท่ี 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2557)

กบ. 5.1-06-04-18 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/4070 ลงวันท่ี 1
ตุลาคม 2557 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2558

กบ. 5.1-06-04-19 หนังสือคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ท่ี ศธ 0581.10/1632 ลงวันท่ี 24
ตุลาคม 2557 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียณจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2558

กบ. 5.1-06-04-20 รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง การกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 (วันท่ี 1
ตุลาคม 2557)

กบ. 5.1-06-04-21 รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง การกลั่นกรองผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ

กบ. 5.1-06-04-22 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1303/2557 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม
2557 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กบ. 5.1-06-04-23 รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองและ
ตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป 2558

กบ. 5.1-06-04-24 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/1718 ลงวันท่ี 28
เมษายน 2558 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2558

กบ. 5.1-06-04-25 รายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

กบ. 5.1-06-05-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 403 / 2557 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กบ. 5.1-06-05-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 789/2557 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557
เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กบ. 5.1-06-05-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี 1095/2557 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2557
เรื่อง แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-90 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
กบ. 5.1-06-05-04 แผนปฏิบัติราชการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558
กบ. 5.1-06-05-05 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 และ 2558
กบ. 5.1-06-05-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน

ประจําป 2557 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ี 1053/2557 ลง
วันท่ี 15 ตุลาคม 2557

กบ. 5.1-06-05-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเดนหรือผูทําคุณประโยชน ประจําป
2557 ครั้งท่ี 1 / 2557  วันท่ี  28  ตุลาคม 2557

กบ. 5.1-06-05-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กบ. 5.1-06-05-09 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (มิถุนายน

2557 – มกราคม 2558)
กบ. 5.1-06-05-10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (กุมภาพันธ –

มิถุนายน 2558)
กบ. 5.1-06-05-11 ประกาศการคัดเลือกบุคคลดีเดนและผูทําคุณประโยชน
กบ. 5.1-06-05-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2558
กบ. 5.1-06-05-13 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเดนและผูทําคุณประโยชน
กบ.5.1-06-06-01 แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ประจําปงบประมาณ 2558
กบ.5.1-06-06-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2556 และลงวันท่ี 25

กันยายน 2556
กบ.5.1-06-06-03 จัดอบรมโครงการพัฒนาผูบริหารประจําป 2557  กิจกรรมท่ี 2  ในวันท่ี 6 สิงหาคม

2557
กบ.5.1-06-06-04 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  ระหวางวันท่ี  5-6 กุมภาพันธ

2558
กบ.5.1-06-06-05 จัดอบรมโครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร  ในวันท่ี 27 เมษายน 2558
กบ.5.1-06-06-06 ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลยั

http://hrm-bpm.rmupt.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
กบ.5.1-06-06-07 ภาพถายการติดตั้งตูรับเรื่องรองเรียน
กบ.5.1-06-06-08 การรับแจงเรื่องรองเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและวินัยผานทางโทรศัพทสายตรง

โทร 0-2281-1479
กบ.5.1-06-06-09 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/4261  ลงวันท่ี 10

ตุลาคม 2557
กบ.5.1-06-06-10 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี ศธ 0581.17/1093  ลงวันท่ี 10

มีนาคม 2558
กบ.5.1-06-06-11 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท่ี ศธ 0581.17/- ลงวันท่ี 28

กรกฎาคม 2557



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-91 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รหัสหลักฐาน รายการ
กบ.5.1-06-06-12 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ท่ี ศธ 0581.17/- ลงวันท่ี 1

ธันวาคม  2557

จุดเดน
-

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

นายเชาวเลิศ   ขวัญเมือง รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นางสาวสมจิตต   มหัธนันท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-92 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

5.1.7. การประกันคุณภาพ

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีสํานักประกันคุณภาพเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแล สนับสนุน
สงเสริม ดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม ใน
รูปแบบ RMUTP Model มีกลไกการเชื่อมโยงการดําเนินงานคุณภาพเปนเครือขายท้ังระดับสถาบัน (หนวยงาน
ระดับกอง) ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประกอบดวย   1) การควบคุมคุณภาพ  2) การตรวจสอบคุณภาพ
และ 3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้

1) การควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายคุณภาพ " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกดานใหใช
ระบบการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เปนกรอบแนวทาง บนพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และใหถือเปนหนาท่ีของทุกหนวยงานในการพัฒนาระบบและใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ (สปภ. 5.1.7-01) ซึ่งมีการดําเนินงานดังนี้

- แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย (สปภ. 5.1.7-
02) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหนาท่ีกํากับ
ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ และมีคณะกรรมการกํากับดูแลและรับผิดชอบดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหนางาน) มีหนาท่ี
กํากับดูแลและดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีไดรับมอบหมาย

-มีการกําหนดนโยบายเปาหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบงชี้ สกอ. และ ก.พ.ร. ในระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2557 (สปภ. 5.1.7-03) กําหนดคาเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกําหนดผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ
รายตัวบงชี้ในระดับสถาบัน และระดับหนวยงาน และแผนดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2557 (สปภ. 5.1.7-04) โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหาร ตามมติท่ีประชุมผูบริหาร วาระ
การประชุมดานการประกันคุณภาพ วันท่ี 2 ก.พ. 2558 ณ หองประชุมรพีพัฒน ชั้น 3 อาคารสํานักอธิการบดี
(สปภ. 5.1.7-05) ซึ่งการถายทอดนโยบายแตละระดับทําท้ังการประชุม และการแจงเวียนทราบถึงหนวยงาน

นอกจากนั้นยังจัดใหมีกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหความรู สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ  ดานประกัน
คุณภาพแกบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย เชน (โครงการตามแผนงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3
โครงการ) (สปภ. 5.1.7-06)

(1.) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ; ดานการจัดการความรูพัฒนาคุณภาพ วันท่ี
8-9 มิถุนายน 2558 ณ ณ ผึ้งหวาน รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี

(2. ) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับ
สถาบัน วันท่ี 11 มิถุนายน 2528 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ , อบรมระดับหลักสูตร วันท่ี13-14
มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ

(3. )โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (พ.ศ.
2559 - 2563) วันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2558 ณ  หองประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-93 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

2) การตรวจสอบคุณ ภาพ การดํ าเนินงานดานการกํากับติดตามและตรวจสอบคุณ ภาพ
มีการดําเนินการดังนี้ .-

- สํานักประกันคุณภาพไดกําหนดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
และมอบใหคณะนําไปจัดทําแผนการดําเนินการระดับคณะโดยใหมีความสอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย

- การกํากับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ถูกกํากับภายใตผูกํากับตัวบงชี้ของทุกหนวยงาน โดยหนวยงาน
ปฏิบัติงานจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหผูกํากับตัวบงชี้แตละระดับ และรายงานตอผูลบริหารทราบ โดย
หนวยงานประกันคุณภาพเปนผูรวบรวมผลการดําเนินงานในภาพรวมเสนอตอผูบริหารระดับสูงใน รอบ 6  เดือน
และ 12 เดือน นอกจากนั้นหนวยงานประกันคุณภาพจะเปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนประกันของ
หนวยงานยอยระดับคณะอีกดวย

3) การประเมินคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพเปนผูกําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา ระดับสถาบัน และรับผิดชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินระดับสถาบัน
สวนระดับคณะ  จะเปนผูพิจารณาดําเนินการการจัดแผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะเอง
โดยใหมีความสอดคลองกับระดับสถาบัน ตลอดจนดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและ
สงผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตอผูเก่ียวของเชนรายงานตอผูบริหาร  สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และสํานักประกันคุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพจะเปนผูประสานงานกํากับการกรอกขอมูลรายงานผลการประเมินเขาสูระบบ
CHE QA Online ของ สกอ. ใหทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปการศึกษา  และนําผลการประเมินทุกระดับใน
ภาพรวมเสนอตอผูบริหารระดับสูงและสภามหาววิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอเสนอแนะเพ่ือการนํามาปรับปรุง
พัฒนาตอไป

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สปภ. 5.1.7-01 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
สปภ. 5.1.7-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สปภ. 5.1.7-03 นโยบายตัวบงชี้ เปาหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2557
สปภ. 5.1.7-04 แผนดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
สปภ. 5.1.7-05 รายงานการประชุมชี้แจงระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2557
สปภ. 5.1.7-06 บันทึกท่ี ศธ. 0581.23/028 วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง สงเอกสารสํานักประกันคุณภาพ
สปภ. 5.1.7-06 โครงการตามแผนงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3 โครงการ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-94 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

จุดเดน
1.มีหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานดานประกันคุณภาพท้ังระดับสถาบันและระดับคณะ
2.มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพท่ีเปนทิศทางท่ีสอดคลองกันท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

คณะ
3.ผูบริหารทุกระดับใหความสาํคัญ และไดรับความรวมมือดีจากบุคลากรทุกระดับ

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ดร.พัทรียา   เห็นกลาง ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-95 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 : ผลการบริหารของคณะ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

คะแนนท่ีได = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน

ผลการประเมินทุกคณะ ในปการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน
(เต็ม 5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ

1.คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2.70 ระดับพอใช
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 3.55 ระดับดี
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.66 ระดับดี
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.70 ระดับดี
5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.16 ระดับดี
6.คณะวิศวกรรมศาสตร 3.10 ระดับพอใช
7.คณะศิลปศาสตร 3.07 ระดับพอใช
8.คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 3.47 ระดับพอใช
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.66 ระดับดี

คาเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 31.07/9 = 3.45 ระดับพอใช

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
สปภ.5.2 - 01 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ คณบดีทุกคณะ คณบดีทุกคณะ
ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-96 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน: ขอ
ผลการดําเนินงาน : ในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี ( ขีด หนาขอท่ีมีผลการดําเนินงาน )
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดทําระบบและกลไกในการกํากับ ควบคุม ติดตาม การ

บริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ. เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ
นวัตกรรม ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป (ส.5.3 - 01 – ส.5.3 - 06) ในสวนของ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ มหาวิทยาลัยมี หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ทําหนาท่ีกํากับ ติดตามการดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้ คุณภาพ ซึ่งประกอบดวย สภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน งานประกันคุณภาพระดับคณะ งานหลักสูตรของคณะ โดยมีอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ใหหลักสูตรเปนไป ตามองคประกอบและตัวบงชี้
คุณภาพท่ีกําาหนด (ส.5.3-07) ท้ังนี้ ในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน คุณภาพระดับหลักสูตรและ
คณะ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวาระในการ กํากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและคณะ เชน แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศในการตีพิมพเผยแพร ผลงานวิชาการ การปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน แนวทางการกําหนดระบบและ กลไกในแตละตัวบงชี้ (ส.5.3-08)
โดยมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ (ส.5.3-09) การกําหนด แผนการดําเนินงาน (ส.5.3-10) การ
มอบหมายใหงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ทําหนาท่ี ติดตามผลการดํา เนินงานประกัน
คุณภาพโดยใหลงรายละเอียดถึงระดับหลักสูตร



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-97 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (ส.5.3-11)

ประกอบดวย
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของแตละหลักสูตรรับผิดชอบการกํากับ

ติดตาม ใหหลักสูตรเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนด
2. หัวหนางานหลักสูตรของคณะ รับผิดชอบกํากับ ติดตาม หลักสูตรในภาพรวมของคณะ
3. รองคณบดี (ฝายประกันคุณภาพ/ฝายหลักสูตร/ฝายท่ีเก่ียวของ)
4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบกํากับ ติดตาม หลักสูตรคณะ/ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย
5. สํานักประกันคุณภาพ รับผิดชอบกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับมหาวิทยาลัย
6. ผูบริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย และผูชวยอธิการบดี

รับผิดชอบกํากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
7. สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหารมหาวิทยาลัย และ คณาจารยประจํา
ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด ใหขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับแกใหมีความ
ทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง โดยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รับผิดชอบและกํากับ ติดตาม ใหมีการดําเนินการเปนไปตามองคประกอบ
และตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนด และการ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) การ
ดําเนินการสงแบบรายงาน มคอ.3 – 7 ตามกรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยการรายงานผลการ
ดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร ผูรับผิดชอบระดับคณะจะทําการพิจารณาและรวบรวม รายงานมา
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือ ทําาการรวบรวมและนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา กลั่นกรอง ให ขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอเสนอแนะมาหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพตอไป

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ ตลอดป
การศึกษา 2557 หลากหลายรูปแบบท้ังทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ
เชน มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใชในการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในคณะหรือระหวางคณะ กิจกรรมวิพากษ มคอ.7 และ SAR ของคณะ กิจกรรมการรับการประเมิน
คุณภาพของคณะ ระบบการประเมินผลการสอนรายวิชา ระบบการสํารวจภาวะการมีงานทํา ตลอดจนการ
สนับสนุนครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก ตาง ๆ เชน หอง smart classroom หองสมุด
ท่ีทันสมัย หองเรียนรูดวยตนเอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โครงขาย internet ความเร็วสูง เปนตน เพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอน การดําเนินงานหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีเปนไปตามองคประกอบ และตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-98 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

 4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินคุณภาพระดับคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน

เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอใหการพิจารณาผลการประเมิน รวมท้ังใหขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยจะนํา
ขอเสนอแนะดังกลาว มาทําการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะตอไป ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2557 การประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร เปนการดําเนินการในปแรก จึงยังไม สามารถนําผลการประเมินท่ีผานการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน เสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได ทันกอนท่ีจะทําการตรวจประเมิน จึงทําใหการ
ดําเนินการในสวนนี้ยังไมแลวเสร็จ แตมหาวิทยาลัย มีระบบกลไก ในการกํากับ ติดตาม เรื่องการเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับ สถาบันตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไวอยาง
ชัดเจน
 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะ

ใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง

มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังขอเสนอแนะของ
กรรมการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ปญหาท่ีพบในการดําเนินการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะให
มีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เปนการดําเนินการ
ในปแรก จึงยังไม สามารถนําผลการประเมินท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาได ทันกอนท่ีจะทําการตรวจประเมิน จึงทําใหการดําเนินการในสวนนี้ยังไมแลวเสร็จ

 6. มีผลการประเมินคุฯภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเปาหมาย

คาเปาหมาย
(ขอ)

12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเปาหมาย 12 เดือน
  

ผล คะแนน ต่ํากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย4 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน



สวนท่ี  3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 3-99 ระดับสถาบัน

:  SAR ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน รายการ
ส.5.3-01 ระบบกลไก การจัดทาํหลักสูตร
ส.5.3-02 ข้ันตอนการนาํเสนอหลักสูตรใหม/ปรับปรุง
ส.5.3-03 แนวปฏิบัติการดาํเนินการปดหลักสูตร
ส.5.3-04 ข้ันตอนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ส.5.3-05 แนวปฏิบัติการจัดทํารายงาน มคอ.
ส.5.3-06 ปฏิทินการสง มคอ. 3 – 7 ปการศึกษา 2557
ส.5.3-07 ระบบและกลไก ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ส.5.3-08 รายงานการประชุมเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพตามองคประกอบระดับ

หลักสูตรในวันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2558
ส.5.3-09 การกําหนดผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย
ส.5.3-10 แผนการดาํเนินงานประกันฯ ปการศึกษา 2557 ของสาํนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน
ส.5.3-11 คณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ

จุดเดน
-

จุดที่ควรพัฒนา

ผูรับผิดชอบ ชื่อ ตําแหนง
ผูกํากับตัวบงชี้ ผศ.เฟองฟา    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย

ผูจัดเก็บขอมูล /รายงาน นายมนตรี    รัตนวิจิตร ผูอํานวยการสํานักวิชาการและงาน
ทะเบียน



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 4-1 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

สวนที่ 4

สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ สกอ. ระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2557



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 4-2 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางแสดงผลการดําเนินงานผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.ประจําปการศึกษา 2557
ระดับสถาบัน 12 เดือน (1 ส.ค. 57 - 30ก.ย. 58)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
เปาหมาย
ปการศึกษา

2557
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผล คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม

(สกอ.1.1)(กพร.58 ตชว.2.1) (ผลลัพธ) 3.55 คะแนน 126/53 =2.38 2.38 ×

1.2 อาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.1.2) (กพร.58 ตชว.2.1)(ปจจัยนําเขา) รอยละ 20 91x100 รอยละ

15.45 1.93 X589
1.3 อาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ

(สกอ.1.3) (กพร.58 ตชว.2.1) (ปจจัยนําเขา) รอยละ 25 162x100 รอยละ
27.50 2.29 589

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.1.5) (กพร.58 ตชว.2.1) (กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน) 6 ขอ 5.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.6) (กพร.58 ตชว.2.1)(กระบวนการ)

5 ขอ
(4 คะแนน) 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 16.60/5
= 3.32

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค (สกอ.2.1) (กพร.58ตชว.2.2)(กระบวนการ)
5 ขอ

(4 คะแนน) 5 ขอ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.2.2)(กพร.58ตชว.2.2)(ปจจัยนําเขา) 3 คะแนน 3.88 คะแนน 3.88 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั
(สกอ.2.3) (กพร.58ตชว.2.2)(ผลลัพธ) 2.5 คะแนน 3.02 คะแนน 3.02 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 11.90/3
= 3.97

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
(สกอ.3.1) (กพร.58ตชว.2.3)(กระบวนการ)

6 ขอ
(5 คะแนน) 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5.00
องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(สกอ.4.1) (กพร.58ตชว.2.4)(กระบวนการ)
5 ขอ

(4 คะแนน) 7 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5.00



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 4-3 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
เปาหมาย
ปการศึกษา

2557
ตัวต้ัง/ตัวหาร ผล คะแนน บรรลุ

เปาหมาย
องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน
(สกอ.5.2) (กพร.58ตชว.6)(กระบวนการ)

7 ขอ
(5 คะแนน) 7 ขอ 5.00 

5.1.1 การพัฒนาแผน 
5.1.2 การเงิน 
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล 
5.1.5 การจัดการความรู 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2) (ผลลัพธ) 3.51 คะแนน 31.07/9 =3.45 คะแนน 3.45 ×
5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ

สกอ.5.3) (กระบวนการ)
4 ขอ

(4 คะแนน) 3 ขอ 3.00 ×
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 3.82

เฉลี่ยรวมองคประกอบท่ี 1 -5 3.84



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 4-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ตารางสรุปผลและวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

องคประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I

(1.2,
1.3,2.2)

P
(1..4,1.5,

2.1,3.1,4.1,
5.1,5.3)

O
(1.1,2.3,

5.2)
คะแนน
เฉลี่ย

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

1 การผลิตบัณฑิต 2.11 5.00 2.38 3.32 พอใช
2 การวิจัย 3.88 5.00 3.02 3.97 ดี
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4 การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

5 การบริหารจัดการ - 4.00 3.45 3.82 ดี
รวม 2.70 4.71 2.95 3.84 ดี

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช ดี

* หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 4-5 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

ผลการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต

ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรท่ีเปดสอน รวมท้ังสิ้น 53
หลักสูตร จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมท้ังหมด เทากับ
2.38 คะแนน อยูในระดับคุณภาพปานกลางมีหลักสูตรท่ีผานมาตรฐาน  จํานวน 50 หลักสูตร และไมผาน
มาตรฐาน จํานวน 3 หลักสูตร จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 589 คน ลาศึกษาตอ 41 คงเหลือปฏิบัติงาน
จริง 548 คนโดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 15.45 และมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการรอยละ 27.50

ผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบนี้เทากับ 3.32 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพพอใช เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแลวพบวาการบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดีมาก สวนท่ีมหาวิทยาลัยตองปรับปรุงพัฒนาอยางเรงดวนไดแก ระบบกลไกการบริหารหลักสูตร สวน
ดานคุณวุฒิอาจารย มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหทุนอาจารยลาศึกษาตอเปนจํานวนมากถึง 41 คน
ซึ่งบุคลากรเหลานีจ้ะทยอยกลับมาปฏิบัติงานในปตอๆ ไป

จุดเดน
-

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑประเมินหลักสูตรและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
2. ควรมีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง

องคประกอบท่ี  2 : การวิจัย

ผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบนี้เทากับ 3.97 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแลวพบวา มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยอยูในระดับดีมาก และปจจัยปอนดาน
งบประมาณก็อยูในระดับดี  แตผลลัพธดานงานวิจัยยังเปนจุดออนอยู กลาวคือ ไดผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับพอใช ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงตองสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหอาจารย จัดทําวิจัยท่ีมีคุณภาพ
ตอไป

จุดเดน

จุดท่ีควรพัฒนา
ควรเพ่ิมจํานวนงานวจิัย /งานสรางสรรค หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ



สวนท่ี  4  สรปุผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2557 4-6 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกณฑ สกอ.

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ

ผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบนี้ เทากับ 5.00  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก
เม่ือพิจารณารายละเอียดแลวพบวา มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอยูในระดับดีมาก
และโดยการมีสวนรวมของคณะตาง ๆ และการมีสวนรวมของชุมชนตาง ๆ

จุดเดน
1. สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเปาหมาย สงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
2. มีการบูรณาการบริการวิชาท่ีใหทุกคณะเขามามีสวนรวมไดดี ตลอดจนชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดบริการวิชาการ
จุดท่ีควรพัฒนา

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบนี้เทากับ 5.00  ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี มหาวิทยาลัยมี
การจัดตั้งหนวยงานใหรับผิดชอบและดําเนินงานดาน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาตอเนื่อง

จุดเดน
1. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม อยางตอเนื่อง
2. มีสถาปตยกรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติไดแก รางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป

2558 คือ เรือนหมอพร ตั้งอยู ณ ศูนยพณิชยการพระนคร

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ

ผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบนี้เทากับ 3.82 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพระดับดี เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแลวพบวา ตัวบงชี้ดานกระบวนการไดแก การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน 7 ดาน
กลาวโดยรวมแลวอยูในระดับดีมาก สวนกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับพอใช เนื่องจากพบวายังมีหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยโดยหนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเปนไป
ตามกรอบ TQF ตอไป
จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน

หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ครบทุกหลักสูตร
2. ควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการดําเนนิงานตามพันธกิจทีช่ัดเจนเปนรูปธรรม



สวนที    5   ภาคผนวก 5-1 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.

สวนที่  5

ภาคผนวก
- ผังยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ตามเปาหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน



สวนที    5   ภาคผนวก 5-2 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-3 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-4 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-5 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-6 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ีตามเปาหมายคุณภาพ
ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

องค
ประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมลู/

รายงาน
๑. การผลิตบัณฑิต

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม
(สกอ.๑.๑), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สํานักสงเสริมวิชาการฯ -ผอ.สสท.

๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.๑.๒), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๑.๓ อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ.๑.๓), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.๑.๔), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) - รองฯ ฝายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ.

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
(สกอ.๑.๕), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๑) - รองฯ ฝายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ.

๒. การวิจัย

๒.๑
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ.๒.๑),
(กพร.๕๘ ตชว.๒.๒)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
(สกอ.๒.๒), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๒) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (สกอ.๒.๓), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๒) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๓. การบริการวิชาการ

๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.๓.๑),
(กพร.๕๘ ตชว.๒.๓)

-รองฯ ฝายบริการ
วิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.๔.๑), (กพร.๕๘ ตชว.๒.๔) - รองฯ ฝายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว.

๕. การบริหารจัดการ

๕.๑
การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของสถาบัน (สกอ.๕.๑), (กพร.๕๘ ตชว.๖)
๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ.
๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝายการคลังฯ -กองคลัง -ผอ.กค.
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ.
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.
๕.๑.๕ การจัดการความรู -รองฯ ฝายวิชาการฯ -ศูนยการจัดการความรู (KM) -ผอ.ศูนย KM

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร -รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ.

๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน -ผูชวยฯ ฝายประกันฯ -สํานักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ.



สวนที    5   ภาคผนวก 5-7 ระดับสถาบัน

: SAR ปการศึกษา2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกณฑ สกอ.

องค
ประกอบ ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูจัดเก็บขอมลู/

รายงาน
๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.๕.๒) -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ.

๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ (สกอ.๕.๓)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ -สํานักสงเสริมวิชาการฯ
(หลักสูตร) -ผอ.สสท.

๖. องคประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร.

๖.๑
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ภารกิจหลัก
ของกระทรวง/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

๖.๒ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจหลัก -ผูชวยฯ ฝายประกันฯ -สํานักประกันคณุภาพ -ผอ.สปภ.

๖.๒.๑ การผลติบณัฑิต (องคประกอบท่ี ๑ สกอ.)
-รองฯ ฝายบรหิารฯ
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ

-กองบริหารงานบุคคล
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา

-ผอ.กบ.
-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.

๖.๒.๒ การวิจยั (องคประกอบท่ี ๒ สกอ.) -รองฯ ฝายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.
๖.๒.๓ การบริการวิชาการ (องคประกอบท่ี ๓

สกอ.)
-รองฯ ฝายบริการ
วิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ.

๖.๒.๔ การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(องคประกอบท่ี ๔ สกอ.) -รองฯ ฝายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว.

๖.๓ คุณภาพการใหบริการ
๖.๓.๑ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบณัฑิต

(ระดับหลักสตูร สกอ.๒.๑)
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ*

-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา*

-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.*

๖.๓.๒ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา (ระดับหลักสตูร สกอ.
๕.๓, ๕.๔)

-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายกิจการฯ*

-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองพัฒนานักศึกษา*

-ผอ.สสท.
-ผอ.กพศ.*

๖.๔ การเบิกจายเงินงบประมาณ
๖.๔.๑ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน (กพร.๕๘ ตชว.๔.๑)
-รองฯ ฝายการคลังฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ*

-กองคลัง
-กองนโยบายและแผน*

-ผอ.กค.
-ผอ.กนผ.*

๖.๔.๒ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม (กพร.๕๘ ตชว.๔.๒)

-รองฯ ฝายการคลังฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ*

-กองคลัง
-กองนโยบายและแผน*

-ผอ.กค.
-ผอ.กนผ.*

๖.๕ การประหยัดพลังงาน (กพร.๕๘ ตชว.๕) -รองฯ ฝายบรหิารฯ -กองกลาง -ผอ.กก.

๖.๖ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในดาน
การบริหารจัดการ (องคประกอบท่ี ๕ สกอ.)

-รองฯ ฝายบรหิารฯ
-รองฯ ฝายวิชาการฯ
-รองฯ ฝายวางแผนฯ
-รองฯ ฝายการคลังฯ
-ผูชวยฯ ฝายประกันฯ

-กองบริหารงานบุคคล
-สํานักสงเสริมวิชาการฯ
-กองนโยบายและแผน
-กองคลัง
-สํานักประกันคณุภาพ

-ผอ.กบ.
-ผอ.สสท.
-ผอ.กนผ.
-ผอ.กค.
-ผอ.สปภ.

* หมายเหตุ ผูรวมรายงานขอมูล
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