
ค ำน ำ  

รายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ 
เป็นการสรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 
2561 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตามส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจหลัก ได้แก่ 1) พันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 2) พันธกิจด้านการวิจัย 3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ 5) ด้านการบริหารจัดการ  

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน  ส่วนที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักสูตร และหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน และส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2561 
ฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็น
สารสนเทศส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครต่อไป  

          

                            

                                                                          (รองศาสตราจารย์สุภัทรา    โกไศยกานนท์) 
รักษาราชการแทน 

                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561 

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

1. บทน า (ประวัติโดยสังเขป)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบด้วยศูนย์บริหาร 4 แห่ง ได้แก่  ศูนย์เทเวศร์   
ศูนย์โชติเวช  ศูนย์พณิชยการพระนคร  และศูนย์พระนครเหนือ  จัดการเรียนการสอน  9 คณะ โดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

           
มีหลักสูตรที่ เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 รวมทั้ งสิ้น  55 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญา

ตรี 40 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)  6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญา
โท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มีเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้าน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด 11,888 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 557.5 คน จ าแนก
เป็นอาจารย์ 417.5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 133 คน รองศาสตราจารย์ 6 คน และศาสตราจารย์ 1 คน 
 
2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของ 
สกอ. โดยมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งปรากฏผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมอยู่ ในระดับดี ที่  4.31 คะแนน หากพิจารณา  องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก จ านวน              
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3,4,5 และผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
1,2  (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 
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ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย   ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 

1.3,2.2) 

P 
(1..4,1.5, 

2.1,3.1,4.1, 
5.1,5.3) 

O 
(1.1,2.3, 

5.2) 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การผลิตบัณฑิต 2.82 5.00 3.32 3.79 ระดับดี 
2 การวิจัย 3.56 5.00 4.34 4.30 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.15 4.72 ระดับดีมาก 
รวม 3.06 5.00 3.94 4.31 ระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ด ี

ระดับ 
ดี 

 

                

               * หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร                                
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
   

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
 
จุดเด่น 
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล 
(Digital University) ที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประเทศ 
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และน ามาใช้ตัดสินใจทางการบริหารจัดการที่มีเครือข่าย 
เชื่อมโยงที่ด ี
จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการยังไม่ได้ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน และมาตรการให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที ่1  
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 



ส่วนท่ี  1  บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน                  1-2                                              ระดับสถาบัน 

 

  :  SAR  ปีการศึกษา 2561     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                      
 

ส่วนที ่1 
สถานภาพปัจจุบัน 

 

1.  ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

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

 

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

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. คณะบริหารธุรกิจ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 

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

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

 3) ศูนยพ์ณิชยการพระนคร  เป็นที่ตั้งของ 3 คณะวิชา ดังนี้ 
 - คณะบริหารธุรกิจ 

  - คณะศลิปศาสตร์ 
  - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 

 4) ศูนยพ์ระนครเหนือ เป็นที่ตั้งของ 1 สถาบัน 2 คณะวิชา ดังนี้ 
- สถาบันสหวิทยาการดิจิตัลและหุ่นยนต์ 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
2.  สถานที่ตั้ง  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 10300 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                          
 
                                                       

 
                                                                                                                                                                     

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน
ภายใน 

ส านักงานอธิการบดี 

 - กองกลาง 
 - กองคลัง 
 - กองนโยบายและแผน 
 - กองบริหารงานบุคคล  
 - กองพัฒนานักศึกษา 
 - กองสื่อสารองค์กร** 
 - กองวิเทศสัมพันธ์**       
 - กองศิลปวัฒนธรรม** 
 - ส านักประกันคุณภาพ** 
 - สถานีวิทยุสาธารณะ

เพื่อการศึกษา มทร. 
พระนคร FM 90.75 
MHz**             

  
  
- 
  
 
       

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิจัย 
- กลุ่มบริการวิชาการ 

- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิชาการ 
- กลุ่มทะเบียนและประมวลผล 
- กลุ่มบัณฑิตศึกษา 
 

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

 

        อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 
         

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

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ 
การออกแบบ* 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร ์

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

สถาบันสหวิทยาการดจิิทัลและ
หุ่นยนต์* 

สถาบันภาษา* 

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและ 
การออกแบบ*           
 

ศูนย์การจัดการความรู้** 
 

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

: วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม”  

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

: พันธกิจ (Mission)  
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพคุณธรรม 

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

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

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

: ปณิธาน  (Determination) 
R M U T P 

R                : Responsibility ความรับผิดชอบ 
M               : Mastery มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญ 
U                : Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว 
T                : Technology พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
P               : Personal Integrity มีคุณธรรม 

 

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

 

 : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Identity) 

 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม 

 Hands - on Keenness Determination Technological 
Expertise 

Integrity 

  
: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP  Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 
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4.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 55  

หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
          ปริญญาเอก 2 หลักสูตร  ปริญญาตรี       40 หลักสูตร   

ปริญญาโท 6 หลักสูตร  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   6 หลักสูตร 
ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร 
รวมทั้งส้ิน  55  หลักสูตร 

 
ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25561 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 6 หลักสูตร  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
     วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 5 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   / 5 ปี วิชาชีพ 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 
     วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 
     วิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    / 2 ปี ปฏิบัติการ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) /  1 ปี - 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร  
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 2 ปี - 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     ออกแบบแฟชั่นผา้และเครือ่งแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     อาหารและโภชนาการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)       / 2 ปี ปฏิบัติการ 
     อาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  / 2 ปี ปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
เทคโนโลยีบัณฑติ 
     เทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) /  4 ปี งดรับ นศ.

ปี 2560 

มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2548 = จ านวน 8 หลักสตูร 
มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปี 2558 = จ านวน 47 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรใหม่ ปี 2561 = จ านวน 1 หลักสูตร) 
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คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 2548 2558 

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน  2  หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     การสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) /  2 ปี งดรับ นศ.

ปี 2560 
เทคโนโลยีบัณฑติ 
     เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   / 4 ปี ปฏิบัติการ 
บริหารธุรกิจ จ านวน 9 หลักสูตร 
บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) /  3 ปี งดรับ นศ.

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

ปี 2562 
     ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   / 4 ปี วิชาการ 
     การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การตลาด (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี วิชาการ 
     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาการ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 / 4 ปี วิชาการ 

     วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)     /  4 ปี งดรับ นศ.
ปี 2561 

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 16 หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  
     (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561) 

 
 

/ 3 ปี - 

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

 / 2 ปี - 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ปี ปฏิบัติการ 
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คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภท
หลักสูตร 

2548 2558   
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) /  4 ปี ปี2561 
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  / 4 ปี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ป ี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ป ี วิชาชีพ 
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ป ี ปฏิบัติการ 
     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 / 4 ป ี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 / 4 ป ี วิชาชีพ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

/  4 ปี - 

     วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   / 4 ปี ปฏิบัติการ 
 

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

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑติ 
     การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ป ี ปฏิบัติการ 
     การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ป ี ปฏิบัติการ 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ     
     สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 5 ป ี วิชาชีพ 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
     ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ป ี วิชาการ 
     การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ป ี วิชาการ 
     การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ป ี วิชาการ 
     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  / 4 ป ี วิชาการ 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 3 หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑติ      
     เทคโนโลยีเสื้อผา้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ป ี ปฏิบัติการ 
     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ป ี ปฏิบัติการ 
     ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  / 4 ป ี ปฏิบัติการ 

ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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4.2 นักศึกษา    
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 11,888 คน แบ่งเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 11,442 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 179 คน ระดับปริญญาโท 239 คน และระดับ
ปริญญาเอก 28 คน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะ จ านวนนักศึกษา (คน) รวมทั้งหมด 
ปริญญา

ตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 432 179 - - 611 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,480 - 62 - 1,542 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 908 - 13 - 921 
4. คณะบริหารธุรกิจ 4,372 - 91 24 4,487 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 477 - - - 477 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,046 - 73 4 2,123 
7. คณะศิลปศาสตร์ 867 - - - 867 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

449 - - - 449 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 

411 - - - 411 

รวมทั้งสิ้น 11,442 179 239 28 11,888 
ข้อมูลนักศกึษา 2/2561 จาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 26 ก.พ.2562 

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 11,888 คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 561 คน (ลาศึกษาต่อ 30 คน / ปฏิบัติราชการจริง 531 คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม = 11,888 : 531 = 22.39 : 1 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 11,449.64  คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 557.5 คน (ลาศึกษาต่อ 30 คน /ปฏิบัติงานจริง  527.5 คน) 
  สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ = FTES : FTEI  = 

  11,888 :527.5 = 22.54 : 1 
 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2561 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 26 ก.พ.2562.) 
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4.3 บุคลากร   
บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้  
4.3.1 บุคลากรสายวิชาการ 

 อาจารย์ประจ า (ตามเกณฑ์การนับของ สกอ.) จ านวนทั้งสิ้น 557.50 คน (ลาศึกษาต่อ 30 คน / 
ปฏิบัติงานจริง 527.50 คน) ดังนี้ 

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

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   271 5 266 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   270.5 25 245.5 
3 พนักงานราชการ    2 - 2 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    10 - 10 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    4 - 4 
 รวมอาจารย์ประจ า  557.5 30 527.5 

 
 
 
 

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

คุณวุฒิ   ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

557.5 158 382.50 17 417.5 133 6 1 

ร้อยละ 28.34 68.61 3.05 74.89 23.86 1.08 0.18 
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ตารางท่ี 1–5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา :  
ต าแหน่งทางวิชาการรายคณะ 

คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : รศ. : 
ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

รวม 
ปริญญา 

เอก 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

ตรี 
รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

         
ข้าราชการ 17 6 9 2 35.29:52.94:11.7 17 11 6 - - 64.71:35.29:0.00:0.00 1 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 17.5 3 14.5 - 17.14:82.86:0.00 17.5 16.5 1 - - 94.29:5.71:0.00:0.00 2  

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

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

รวม 35.5 9 23.5 3 25.35:66.20:8.45 35.5 28.5 7 - - 80.28:19.72:0.00:0.00 3 
- 
 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          
ข้าราชการ 29 6 20 3 20.69:68.97:10.34 29 12 15 2 - 41.38:51.72:6.90:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 40 2 38 - 5.00:95.00:0.00 40 35 5 - - 87.50:12.50:0.00:0.00 2 - 

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

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

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

รวม 72 9 60 3 12.50:83.33:4.17 72 49 20 2 1 68.06:27.78:2.78:1.39 2 
- 
 

3. คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน          
ข้าราชการ 7 1 6 - 14.29:85.71:0.00 7 5 1 1 - 71.43:14.29:14.29:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 20 4 16 - 20.00:80.00:0.00 20 20 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 3 - 

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

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

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

รวม 30 8 22 - 26.67:73.33:0.00 30 28 1 1 - 93.34:3.33:3.33 3 
- 
 

4. คณะบริหารธุรกิจ            
ข้าราชการ 50 15 35 - 30.00:70.00:0.00 50 27 23 - - 54.00:46.00:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 38 7 31 - 18.42:81.58:0.00 38 37 1 - - 97.37:2.63:0.00:0.00 1 3 

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

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

รวม 90 22 68 - 24.44:75.56:0.00 90 66 24 - - 74.44:25.56:0.00:0.00 1 
3 
 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ข้าราชการ 37 8 29 - 21.62:78.38:0.00 37 21 16 - - 56.76:43.24:0.00:0.00 2 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 28 20 8 - 71.43:28.57:0.00 28 23 5 - - 82.14:17.86:0.00:0.00 1 1 

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

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

รวม 65 28 37 - 43.08:56.92:0.00 65 44 21 - - 67.69:32.31:0.00:0.00 3 
 
1 
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คณะ 

วุฒิการศึกษา 
(คน) 

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา 

ปริญญาเอก: 
ปริญญาโท: 
ปริญญาตร ี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 

สัดส่วนต าแหน่ง 
วิชาการ 

อาจารย์ : ผศ. : รศ. : 
ศ. 

ลาศึกษาต่อ 
(คน) 

รวม 
ปริญญา 

เอก 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

ตรี 
รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

ใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์            

ข้าราชการ 71 19 48 4 26.76:67.61:5.63 71 43 27 1 - 60.56:38.03:1.41:0.00 1 - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 44.5 27.5 17 - 61.80:38.20:0.00 44.5 41.5 2 1 - 93.26:4.49:2.25:0.00 1 1 

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

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

รวม 117.5 46.5 67 4 39.57:57.02:3.40 117.5 86.5 29 2 - 73.62:24.68:1.70:0.00 2 1 

7. คณะศิลปศาสตร์             

ข้าราชการ 44 12 31 1 27.27:70.45:2.27 44 24 19 1 - 54.55:43.18:2.27:0.00 - 1 

พนักงานมหาวทิยาลัย 43.5 7.5 36 - 17.24:82.76:0.00 43.5 41.5 2 - - 95.40:4.60:0.00:0.00 3 2 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 4 - - 4 0.00:0.00:100.00 4 4 - - - 100.00:0.00:0.00:0.00 - - 

รวม 92.5 19.5 67 6 21.08:72.43:6.49 92.5 70.5 21 1 - 76.22:22.70:1.08:0.00 3 3 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

ขา้ราชการ 12 5 6 1 41.67:50.00:8.33 12 8 4 - - 66.67:33.33:0.00:0.00 - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย 18 4 14 - 22.22:77.78:0.00 18 17 1 - - 94.44:5.56:0.00:0.00 - - 

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

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

รวม              

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         

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

พนักงานมหาวทิยาลัย 21 4 17 - 19.05:80.95:0.00 21 18 3 - - 85.71:14.29:0.00:0.00 5 - 

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

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

รวม 25 7 18 - 28.00:72.00:0.00 25 20 5 - - 80.00:20.00:0.00:0.00 5 - 

รวมทั้งสิ้น 557.5 158.0 382.5 17.0 28.34:68.61:3.05 557.5 417.5 133.0 6.0 1.0 74.89:23.86:1.08:0.18 22.0 8.0 

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

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 1 มิ.ย.2561-31 พ.ค.2562 
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 4.3.2 บุคลากรสายสนับสนุน  
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 691 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา       
ประเภท 
บุคลากร 

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

ข้าราชการ 5 27 26 - 58 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 179 125 - 305 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

- - - - - 

พนักงานราชการ 8 26 1 - 35 
ลูกจ้างประจ า 41 9 - - 50 
ลูกจ้างชั่วคราว 41 199 3 - 243 

รวม 96 440 155 - 691 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล  ณ วันท่ี 1 มิ.ย.2561-31 พ.ค.2562 

 
 

4.4 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าป ี ปีปัจจบุนัได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 5  แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2561   
และ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 3 ณ ปีปัจจุบัน) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 230,158,230.48 208,417,700.00  162,460,974.05  
งบด าเนินงาน 146,486,584.48 143,137,900.00  97,508,441.26  
งบลงทุน 127,386,477.78 182,048,200.00  84,767,046.00  
รายจ่ายอื่น  38,037,220.84 75,009,800.00   72,413,362.96 
งบเงินอุดหนุน  308,961,765.00 266,887,300.00  266,887,300.00 

รวมท้ังสิ้น 851,030,278.58 875,500,900.00  684,037,124.27  
ค่าเสื่อมราคา 161,290,633.34   

รวมค่าเสื่อมราคา 1,012,320,911.92   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 884,934,434.14   

หมายเหต ุ - ยอดจดัสรรเป็นยอดที่ไดร้ับจริงจากส านักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหว่างปแีละเป็นรายการที่มกีารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมคา่เสือ่ม 
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 งบประมาณเงินรายได้   เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสงักัด โดยเบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และพ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 1 – 6  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562   
                    จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2562 (ไตรมาส3 ณ ปีปัจจุบัน ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 42,569,945.17  50,981,760.00  31,858,295.09  
งบด าเนินงาน 73,064,868.52  94,693,330.00  46,420,169.66  
งบลงทุน 6,345,246.09  12,560,010.00  4,443,023.31  
รายจ่ายอื่น  61,723,809.00  63,326,260.00  33,333,984.30  
งบเงินอุดหนุน  39,765,474.20  39,464,600.00  38,724,600.00  
งบกลาง 15,852,442.21  35,060,260.00  6,284,339.61  
เงินสมทบสถาบัน   12,227,920.00   

รวมท้ังสิ้น 239,321,785.19 308,314,140.00  161,064,411.97 
ค่าเสื่อมราคา 32,912,987.37   

รวมค่าเสื่อมราคา 272,234,772.56   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 281,001,280.12     

ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย.2562 
 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม 

 

4.5  อาคาร สถานที่ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานทีต่ามพ้ืนที่ด าเนินงาน 4 เขตพ้ืนที่ คือ 
1. ศูนยเ์ทเวศร์  :  สถานที่ตั้ง  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  
  :  มีพ้ืนที ่ 9  ไร่  68  ตารางวา 
  ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ส านักงานอธิการบดี, สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และสถาบันภาษา  
2. ศูนยโ์ชติเวช   :  สถานที่ตั้ง  168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
  :  มีพ้ืนที ่ 3  ไร่  394 ตารางวา 

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

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

ออกแบบแฟชั่น 
4. ศูนยพ์ระนครเหนือ  :  สถานที่ตั้ง  1381 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
                  : มีพ้ืนที่  20  ไร่  99  ตารางวา 

 ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสห
วิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 
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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา  2561 
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   
พ.ศ. 2561 ที่ให้ความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระ
ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2552 โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน   

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

 

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

 

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

 
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา  
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จากกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  
 
RMUTP Model เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า บนหลักการของ PDCA และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยผู้บริหารระดับสูงทุกระดับให้ความส าคัญ 
ในการก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน และด าเนินงานเป็นหนึ่งเดียว ทิศทาง
เดียวกัน บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการน าผลลัพธ์มาปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
 

จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดตัวบ่งชี้ /ค่าเป้าหมายและถ่ายทอด 

วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 

ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับด าเนินงานตามแผนงาน 

รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

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

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

ขั้นตอนที ่3 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย 
        เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับหน่วยงานสามารถก าหนดค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานได้ โดยใช้มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  คือ 
     1) ระดับหลักสูตร  มี  6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
          ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อจัดท าเป้าหมายของระดับหน่วยงานและ
ถ่ายทอดเป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และสู่ระดับหลักสูตร 

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

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

          คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร ผ่าน
ระบบ CHE QA Online  และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับ
คณะ  และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะมาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองในระดับสถาบัน พร้อมทั้งผ่านระบบ CHE QA Online      

ขั้นตอนที7่ ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
          การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
      1) ระดับหลักสูตร  ต้องจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน โดยผู้ เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้  ทั้งนี้ ต้องมี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก สกอ. 
          หลักสูตรป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป.โท หรือผศ. ขึ้นไป, หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ ป.เอก 
หรือรศ.ขึ้นไป  ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป 
      2) ระดับคณะวิชา สกอ.ไม่มีเกณฑ์ระบุ  ดังนั้นคณะวิชาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจากสกอ. 
       3) ระดับสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50  
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่
จัดโดยสถาบัน ซ่ึงก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม   
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน
ต้องท าหน้าที่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี  

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

ขั้นตอนที่ 9 น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
         โดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

(ระดับสถาบัน) 
 

วันท่ีบังคับใช้ :  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
หน้าท่ี  ๑/๒ 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามเกณฑ์ สกอ. 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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๑. การผลิตบัณฑิต        

๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม  ๓.๒๐ คะแนน       

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  
ร้อยละ ๒๕ 

(๓.๑๓ คะแนน)     
 

 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ ๓๐ 
(๒.๕๐ คะแนน)     

 
 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

    
 

 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

    
 

 

๒. การวิจัย        

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

    
 

 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ (๓.๕๐ คะแนน)     
 

 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (๓.๒๐ คะแนน)     
 

 

๓. การบริการวิชาการ        

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  ๖ ข้อ 
(๕ คะแนน) 

    
 

 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม  
๖ ข้อ 

(๕ คะแนน) 
    

 
 

๕. การบริหารจัดการ        
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ    

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน  
๗ ข้อ 

(๕ คะแนน) 
    

 
 

        

 เอกสารควบคุม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามเกณฑ์ สกอ. 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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๕.๑.๑ การพัฒนาแผน        
๕.๑.๒ การเงิน        
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง        
๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล        
๕.๑.๕ การจัดการความรู ้        
๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร        
๕.๑.๗ การประกันคณุภาพภายใน        

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  ๓.๕๑ คะแนน     
 

 

๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ  ๖ ข้อ  
(๕ คะแนน) 

      

 
หมายเหต ุ  - ผ่านการพิจารณาค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑                                      
 เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

 
 
 

                                                                                                                            
     (รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
                     รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ส่วนที่ 3  
 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2561 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2561 
ระดับสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ก ากับดูแล 
1. การผลิตบัณฑิต 
   (5 ตัวบ่งชี)้ 

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ)์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  
      (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.3  อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
  (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 
   (3 ตัวบ่งชี)้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ วิจัยและ
บริการวิชาการ 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
      (ปัจจัยน าเข้า) 

รองอธิการบดีผ่ายวชิาการวิจัย และ
บริการวิชาการ 

2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั      
      (ผลลัพธ์) 

รองอธิการบดีผ่ายวชิาการวิจัย และ
บริการวิชาการ 

3. การบริการวิชาการ 
   (1 ตัวบ่งชี)้ 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ) รองอธิการบดีผ่ายวชิาการวิจัย และ
บริการวิชาการ 

4. การท านุบ ารุง    
   ศิลปะและวัฒนธรรม         
   (1 ตัวบ่งชี)้ 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ 
   (3 ตัวบ่งชี)้ 

5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.2 การเงิน รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) คณบดีทุกคณะ 

5.3  ระบบก ากับการประกนัคณุภาพหลักสูตร และคณะ
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการฯ 

รวมตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน            13 ตัวบ่งชี้  
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน จ านวน  13 ตัวบ่งชี ้

 
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-    

 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร แบ่ง
ออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 40  หลักสูตร ระดับปริญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน 6 หลักสูตร  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 
หลักสูตร  มีผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.32 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.37 3.37 3.45 
2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.28 3.49 3.15 
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง 2 ปี) 3.37 3.32 3.36 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.33 3.30 3.14 

5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล - - 3.35 
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 3.45 3.71 3.88 

รวม 16.80/5 = 
3.36 

17.19/5 = 
3.44 

20.33/6 = 
3.39 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.26 3.46 3.47 
2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา 3.65 3.38 3.34 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.33 3.52 3.38 
4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์ 3.46 3.83 3.55 
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

- 3.02 3.07 

6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนา (ต่อเนือ่ง 2 ปี) - 2.90 3.14 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.60 3.68 3.82 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

8. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชัน่ 3.30 3.45 3.27 
9. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 3.53 3.74 3.80 

รวม 24.13/7 = 
3.45 

30.98/9 = 
3.44 

30.84/9 = 
3.43 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - 3.65 3.48 
2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 3.12 3.04 2.87 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3.32 - - 
4. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

3.33 - - 

5. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3.32 - - 
รวม 13.09/4 = 

3.27 
6.69/2 = 

3.35 
6.35/2 = 

3.18 
4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บัญชีบัณฑิต 3.43 3.43 3.44 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.02 3.25 3.36 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.37 3.53 3.38 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 3.12 3.32 3.59 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.14 3.13 3.37 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.98 2.29 2.45 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.33 3.47 3.31 
8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.40 3.21 3.12 
9. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3.16 2.96 3.54 

รวม 28.95/9 = 
3.22 

28.59/9 = 
3.18 

29.56/9 = 
3.28 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.74 2.86 3.24 
2. วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 3.14 3.09 3.41 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.21 2.43 3.47 

รวม 8.09/3 = 
2.70 

8.38/3 = 
2.79 

10.12/3 = 
3.37 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์     
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2.77 3.39 3.46 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.39 3.44 3.66 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2.82 3.40 3.27 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.45 3.46 3.39 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

3.01 3.13 3.19 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

2.60 3.06 3.17 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.07 2.99 2.94 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 0.99 2.20 2.65 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 2.66 2.97 2.99 
10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติเครื่งมือและ
แม่พิมพ์ 

2.83 2.88 2.74 

11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ 3.03 3.38 3.34 
12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

2.66 2.57 3.23 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.47 3.17 3.06 

14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.04 3.23 3.76 
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2.63 3.34    3.62    
16.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

- - 2.62 

รวม 42.42/15 = 
2.83 

46.61/15 = 
3.11 

51.09/16 = 
3.19 

7. คณะศิลปศาสตร์    
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.20 3.36 3.43 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.70 3.48 3.46 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 3.75 3.58 3.64 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 3.47 3.36 3.39 

รวม 14.12/4 = 
3.53 

13.78/4 = 
3.45 

13.92/4 = 
3.48 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.75 3.57 3.56 
2.เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3.68 3.14 3.36 
3.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 2.29 2.91 3.13 

รวม 9.72/3 = 
3.24 

9.62/3 = 
3.21 

10.05/3 = 
3.35 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.13 3.59 3.36 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ - 3.56 3.42 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2.77 3.53 3.37 
4. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ 2.98 - - 
5. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ 2.72 - - 
6. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง 2 ปี) 2.58 - - 

รวม 14.18/5 =  
2.84 

10.68/3 = 
3.56 

10.15/3 = 
3.38 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร) 

171.50/55 = 
3.12 

172.52/53 = 
3.26 

182.41/55 = 
3.32 

 

สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 182.41 = 3.32  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 55  
 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.20 3.32 3.32 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
  

 

จุดเด่น 
       หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
       ควรมีการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรในระดับคณะและท่ีเข้มงวดและต่อเนื่องเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

ผู้ รับผิดชอบ ช่ือ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า    เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.สุขุมาล  หวังวณชิพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

        ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2561 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 557.50 
              - ปฏิบัติงานจริง 527.50 
              - ลาศึกษาต่อ 30 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 158 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 28.34 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 
= 

158  
X100  = 28.34 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาต่อ) 
557.50 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

 
= 
 

 
28.34 

 
X 5 =3.54 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

25 28.34 3.54 
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รายการหลักฐาน  
รหัหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ  
กบ. 1.2-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกหน่วยงาน 
กบ. 1.2-03 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 

 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
2. สรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ือมาเป็นอาจารย์ 
3. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยทางระบบออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการลาศึกษาต่อของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี  ดร.พัทรียา   เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์   ทองนาค ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3    อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

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

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2561 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 557.50 
       - ปฏิบัติงานจริง 527.50 
       - ลาศึกษาต่อ 30 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 417.50 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 133 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 25.11 

 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 
= 
 

 
140 

 
X 100 =25.11 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 557.5 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 
 
= 
 

 
25.11 

 
X 5 = 2.09 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 60 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

ร้อยละ 30 25.11 2.09 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
กบ. 1.3-02 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกหน่วยงาน 
กบ. 1.3-03 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 

 
จุดเด่น 

1. มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับ 
ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. มีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุ  
ไม่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. มีการเร่งรัดและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือคอยช่วยเหลือบุคลากรสายวิชาการ ให้ค าแนะน าในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เหมือนกับข้าราชการ  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.พัทรียา   เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์   ทองนาค ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  ปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

กองพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานดังนี้ 
         กองพัฒนานักศึกษา มีระบบกลไกการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PDCA มาก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่เหมาะสมกับภาระกิจของหน่วยงานทุกภาระงานซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบกลไกในการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และระบบกลไกด้านการให้บริการนักศึกษา 
ดังนี้ 

1.ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.1.4 -1-01)และจัดประชุม
คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (กพศ.1.4 -1-02) เพ่ือพิจารณาเสนอของบประมาณต่อ
มหาวิทยาลัย 
           2.จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเงินรายได้  เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอนุมัติ 3 โครงการ 
งบรายได้ท่ีรับอนุมัติ 10 โครงการ (กพศ.1.4-1-03) 
           3.จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (กพศ.1.4-1-04) , ด าเนินงานตามแผน, 
สรุปประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนและ 12 เดือนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
          
ผลการด าเนินงาน     

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 
ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรัก หรือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตอ่ืนๆ โดยมี
การให้ค าปรึกษากับนักศึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งมีคุณวุฒิด้านจิตวิทยาทั้งเป็นรายบุคคล (Individual 
Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling) ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินงาน
ให้ค าปรึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่        พึงประสงค์ มีการ
ประสานทั้งแนวทางการปฏิบัติและความร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในเรื่อง
ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน หอพัก สถานประกอบการภายนอกที่เก่ียวข้อง  

การให้บริการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริการให้นักศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานการให้บริการ
นักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ให้ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน (กพศ.1.4-1-05) รวมทั้งมีการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน 
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และการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ และการจัดกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
     ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการด้านต่างๆ 
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรอีย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการให้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. การบริการให้ค าปรึกษา 
       การบริการให้ค าปรึกษาให้แก่นักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว อารมณ์ สังคม จิตใจ 
บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้การด าเนินชีวิต
เป็นไปอย่างไม่มีความสุข เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตนเอง พ่ึงตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจผู้อ่ืนและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข โดย
นักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ 

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

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

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

 ทาง Line 
     ID Line : ipapoo  

 โดยนักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่ เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่ 
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเพียงสแกน QR Code ก็สามารถเลือก
วั น / เว ล า  ใน ก า ร เข้ า ใช้ บ ริ ก า ร ค าป รึ ก ษ า ได้   น อ ก จ าก นี้ นั ก ศึ ก ษ าส าม า รถ ข อ ค า ป รึ ก ษ า ได้ ที่ 
คณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และหรือสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์    ที่
ปรึกษาในคณะต้นสังกัดของนักศึกษาเอง 

1.1 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับการ
ปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 

1.2 บริการการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความจ านงรับการ
ปรึกษารายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น ความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือน การท างานเป็นทีม และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ 

1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาท่ีกองพัฒนา
นักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปรึกษา
ปัญหาทางฮอทไลน์สายตรง 02 665 3754 และ 02 665 3777 ต่อ 6964 หรือ 081 430 4658 

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

1.5 การให้การปรึกษาผ่านช่องทางไลน์ โดยนักศึกษาสามารถ add line id // ID Line : ipapoo เพ่ือ
ความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทางไลน์ได้โดยตรง 
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 นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาโดยบูรณาการและประสานความร่วมมือด้วยการ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเครื่องมือและมีข้อมูลแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนว  มืออาชีพ 
เมื่อวันที่ 26 –28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เดนซีวิว รีสอร์ท อ าเภอนาเกลือ จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
สามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุข และส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ                 ประสานความ
ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น นักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิต เครียด/มีปัญหาการ
ปรับตัว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต สุขภาพจิต รวบรวมและจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่น ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา (กพศ.1.4-1-06)  
  2. การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
              มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ข้อมูลแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาให้อยู่ในสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุ ขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง โดยได้มีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และบริการ ดังนี้  
  2.1 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินภาวะ
สุขภาพของนักศึกษาที่เข้าเรียน เพ่ือให้ค าแนะน าในการดูแลตนเองแก่นักศึกษาใหม่ และเพ่ือน าผลการประเมินภาวะ
สุขภาพของนักศึกษามาเป็นข้อมูลในการให้บริการและพัฒนางาน (กพศ.1.4-1-07)  
  2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การแนะน าหน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจน
การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบความส าเร็จ และมีการจัดท าคู่มือนักศึกษาให้กับ
นักศึกษา (กพศ.1.4-1-08) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของคณะต่างๆ ได้มีการจัด
โครงการปฐมนิเทศของคณะ เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารของคณะ และรู้จัก
หน่วยงานต่างๆของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
 
   2.3 การขอรับบริการที่กลุ่มงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  ที่
ให้บริการ ดังนี้ 
   2.3.1งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
  2.3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอ 
ผ่อนผัน การขอผ่อนผันการฝึกภาคสนาม ฯลฯ จ านวน 423 คน 

2.3.1.2 การให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุ จ านวน    12,615  คน   
  2.3.1.3การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพ

อนามัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพจ านวน 4 คน (ศูนย์ละ 1 คน ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติ
เวช ศูนย์พาณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  จ านวน 2,654 คน 
(ศูนย์เทเวศร์) 

2.3.1.3 การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา จ านวน 856  คน 
2.3.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี ้

2.3.2.1 การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ แหล่งงาน 
2.3.2.2 การศึกษาต่อ 
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2.3.2.3 การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิต 
              2.3.3งานกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา จัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเผยแพร่การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน และจดหมายข่าวของกองพัฒนานักศึกษา  และให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรมต่างๆ 
ของนักศึกษา เช่น สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม การเบิกจ่าย-คืนเงิน 

         2.3.4 งานส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวินัยนักศึกษาเพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข โดยการเผยแพร่ความรู้ ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ 
รวมทั้งอบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

        2.3.5 งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจ านวนชั่วโมง
กิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา 
และไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เพ่ือท าความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา ระบบท
รานสคริปต์กิจกรรมhttp://activity.rmutp.ac.th เป็นระบบลงทะเบียน และตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วม
กิจกรรม ตรวจสอบใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ(กพศ. 
1.4-1-09) ซึ่งในระบบจะมี คู่มือฉบับย่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การเตรียมตัวสู่อาชีพ 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครเพ่ือท างานกับสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-10)ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส
ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิธีการสมัครงาน การ
สัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการฝึกอาชีพ
อิสระ ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมงาน จ านวน 73 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 
คณะบริหารธุรกิจ       มทร.พระนคร โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การแสดงนิทรรศการและรับสมัครงาน โดยสถานประกอบการ จ านวน 73 บริษัท 
- การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ อาทิ เช่น การท าพวงกุญแจถั่วลันเตา การผสมเครื่องดื่มม็อคเทล  
  การประดิษฐ์ตุ๊กตาไดโนเสาร์จากผ้าและเศษวัสดุ การเพ้นท์เสื้อ ฯลฯ 
- การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ โดย สนง.จัดหางานกรุงเทพฯเขตพ้ืนที่ 8 
- การให้ค าปรึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดย่อม (สสว.) 

file:///C:/Users/Aoi/Downloads/ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http:/activity.rmutp.ac.th
file:///C:/Users/Aoi/Downloads/ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http:/activity.rmutp.ac.th
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=5
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=5
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- การข้ึนทะเบียนผู้สมัครงาน โดย สนง.จัดหางานกรุงเทพฯเขตพ้ืนที่ 8 
- การเขียน Super Resume 
- สิทธิประกันสังคม 
- การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ 
- การสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
โดยมหาวิทยาลัยฯมีระบบติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งภายหลังจากที่นักศึกษา

ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ได้ก าหนดให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท า
ข อ งบั ณ ฑิ ต แ ล ะ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ผู้ จ้ า ง ง าน ข อ งบั ณ ฑิ ต ที่ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  
ในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนครที่ http://job.rmutp.ac.th และ
รายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลที่ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
        นอกเวลาแก่นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งข้อมูลหน่ วยงานที่ ให้บริการแก่นั กศึกษาใหม่ 
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ส่วนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา จะแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่ านช่องทางการให้ข้อมูลข่ าวสาร เช่น  เว็บ ไชด์มหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th  Facebook นักศึกษาสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ที่ http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงได้หลายช่องทาง  เช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะน าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และบริการที่นักศึกษาควรทราบ ขึ้นหน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2) โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 
3) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องการประกัน 
     คุณภาพศึกษา 9 ราชมงคล 
4) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” 
5) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
6) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ 
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ขั้นตอนการบริการข้อมูลแหล่งงานให้แก่นักศึกษา 

7) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  
8) โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร“  
    (การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 

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

4. มหาวิทยาลัย มีการบริการข้อมูลแหล่งข่าวเต็มเวลา (Full Time) ให้แก่นักศึกษา จ านวน 45 ข่าว และ
นอกเวลา (Part Time) จ านวน 51 ข่าว โดยการประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย
การท าบันทึกแจ้งไปยังคณะให้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์กองพัฒนา
นักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th/ www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา ผ่าน Line Rmutp Jobผ 

1. แหล่งงานเต็มเวลา (กพศ. 1.4-2-03) จ านวน 45 หน่วยงาน อาทิ เช่น บริษัท เอส คิว ดี กรุ๊ปจ ากัด, 
บริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด, บริษัท เน็ทซิตี้ จ ากัด, บริษัท นนทบุรี ฮอนด้า คาร์ จ ากัด, บริษัท เคซีเอ็น เมทรัลรุป 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด, กรมการข้าว,  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. บริษัท 
ไมลอทท์ แลบบอราทอรีย์ จ ากัด  เป็นต้น 

2. แหล่งงานนอกเวลา (กพศ. 1.4-2-04) จ านวน 51 หน่วยงาน อาทิ เช่น บริษัท แมคไทย จ ากัด (แมค
โดนัลด์), ZARA, IKEA, บริษัท นนทบุรี ฮอนด้า คาร์ จ ากัด, บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอ็มเค เรสโต
รองต์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน), บริษัท เคซีเอ็น เมทรัลรูฟ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัดเป็นต้น 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
  

 

 

  

 
 

แหล่งงานเต็มเวลา(FULL Time)/แหล่งงานนกเวลา (Part Time) 

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

 

www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพมทร.พระนคร 

ขอรับข้อมลูโดยตรงจำก 
งำนแนะแนวกำรศกึษำและอำชีพ กพศ. 

ผ่าน Line Rmutp Job 

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

แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ 9 คณะ และกอง
สื่อสารองค์กร มทร.พระนคร 

กรอกสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบายด้าน
การพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษา
มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการที่เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาส
ให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ  นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีการสมัครงาน การ
รับสัมภาษณ์เข้าท างาน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณภาพบุคลากรที่สถานประกอบการต้องการ และมีการฝึกอาชีพ
อิสระ ซึ่งมีบริษัทมารับสมัครงาน จ านวน 73 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 
ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (กพศ.1.4-3-01) 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 เป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในด้าน
ความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-02) 

3. โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน  ประจ าปีการศึกษา 2561 (ระยะที่ 2) เป็นการเตรียมความ
ให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจและฝึกงาน มีการข้ีแจงแนะน าเอกสารในการออกฝึกงาน การบรรยายในหัวข้อ 
“ฝึกงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ”  และการบรรยายในหัวข้อ “Smart personality” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562ณ 
ห้องประชุมภาอากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ  (กพศ.1.4-3-03) 

4. โครงการหลักสูตร “TAX JUNIOR” เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ  เพื่อสร้าง
และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรและ
ประสบการณ์ท างานเบื้องต้น เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษา เพ่ือให้มี
พัฒนาการในการท างานจริงได้ดีและรวดเร็ว เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1ชั้น 3 
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (กพศ.1.4-3-0) 

5. โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจ (ระยะที่ 2) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4    ที่
จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change 
For Success” โดย คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ และหัวข้อ “ปลุกพลังบวกในตัวคุณ” โดย 
คุณนันทยา เพ็ชรวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา สายงานการศึกษาและวิชาการ (Education & 
Academic Affairs) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น   เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (กพศ.1.4-3-05)  

ในส่วนของคณะได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมและมุ่งมั่นในการออกไปประกอบสัมมาชีพอย่างถูกต้องตามท านองครองธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าในสังคมหรือแม้แต่การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ก็ตาม โดยมีวิทยาการมาร่วมสนทนาอภิปรายและบรรยาย
พิเศษเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ การ
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เตรียมตัวเข้าสู่แหล่งงาน การเป็นครูช่างดีทีทีดี การเป็นวิศวกรทีดี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25461   ณ ห้องประชุม
กรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กพศ.1.4-3-06) 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองต่อการท างาน โดยได้รับเกียรติจากพระปลัดจีอาร์นอร์ท  ในการบรรยาย เรื่อง“ 
หลักธรรมในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบัน” และได้รับการบรรยายจาก บริษัท        ซุปเปอร
เรซูซูแม่ จ ากัด แนะน าเรื่องการเขียน RESUME และเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน   การรับสมัคร
งานและความพร้อมด้านบุคลิกภาพพร้อมกันนี้ได้น าสถานประกอบการมากกว่า 20 สถานประกอบการมาออกบูธ
สมัครงานเพ่ือรองรับการสมัครงานของนักศึกษาและกิจกรรม Workshop สอนอาชีพอิสระให้แก่นักศึกษาที่ก าลัง
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ (กพศ.1.4-3-07) 

- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพอย่างมั่นคง และแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์  โดยกิจกรรมช่วงเช้า เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดย คุณ
มัลลิกา วีระสัย จากกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร, การบรรยายหัวข้อ “การสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” โดย 
คุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล วิทยากรจาก JOB TOP GUN และการบรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพและการสื่อสารเพ่ือความ
มั่นใจในตนเอง” โดยอาจารย์กิตติกร พนังแก้ว ผู้อ านวยการสถาบัน First Inter Training ส่วนในช่วงบ่าย เป็นพิธี
มอบเกียรติบัตรแก่คณะท างานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์ เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2562 ณ หอประชุม D – Hall มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ (กพศ.1.4-3-08) 

- คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา มีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ตลอดจนพัฒนา
ความพร้อมด้านบุคลิกภาพ จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็นคนเก่งคนดีของสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ทั้งนี้นักศึกษาได้ขอขมาครูเพ่ือเป็นมงคลชีวิตก่อนเข้าสู่โลกของการท างาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ 
ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศิลปศาสตร์ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยธนาคารกรุงไทยพร้อมด้วย
อาจารย์ชฎาพร จีนชาวนา บรรยายในหัวข้อ “การช าระหนี้ กยศ.” หลังจากจบการศึกษาแล้ว และการบรรยายโดย
คุณอมรรัตรน์ ชูโต เจ้าของโรงแรมกาศยปี ธนบุรี Kasayapi Hotel ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การ
เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกของการท างาน” (กพศ.1.4-3-09) 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
         จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2  ในช่วงภาคเรียนที่ 2 และได้ท าหนังสือบันทึกขอความร่วมมือถึง
คณะทั้ง 9 คณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 และมีการรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน พร้อมแนวทางการ
แก้ไขที่เป็นรูปธรรม (กพศ.1.1-4-01) (อ้างอิง :รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการปีการศึกษา
2561 จ านวนนักศึกษา 10,750 คน  นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี)  
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โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
1. มีการจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน   

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
2. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 

           3. มีการให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน 
- สาขาวิชาไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ เช่น การออกร้านค้า  1 
- การปัจฉิมไม่มีสถานประกอบการที่เก่ียวกับสาขาวิชามารับสมัครงาน 1 
- ควรมีวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพ และช่วยเหลือตัวเองได้  1 
- ห้องน้ าชั้นห้าตึกใหม่ควรปรับปรุง  1 
- เจ้าหน้าที่คุมสอบบางคนคุยกันเสียงดังรบกวนสมาธิเวลาสอบ 1 
- อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆๆ 1 
- อยากให้มีช่องทางกระจายข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่านี้ 10 
- เสียงประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยบางจุดไม่ค่อยได้ยิน 4 
- อยากให้มีสอน TOEIC เพราะสามารถน าไปใช้ได้จริงตอนสมัครงาน 1 
- การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาควรประกาศลงเว็บไชด์มหาวิทยาลัย Facebook Line เพราะการติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์นักศึกษาบางคนไม่อ่าน 

1 

- ควรเปลี่ยนโปรเจกเตอร์ในห้องการเรียนการสอนบางห้อง เพราะว่าบางห้องก็ใช้ไม่ได้  1 
- ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ไม่พอ  2 
- โต๊ะ เก้าอ้ีโรงอาหารไม่พอนั่ง  1 
- ระบบสารสนเทศเก่ียวกับการหางานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัย หาข้อมูลยากมาก 1 
- ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ไปที่ศูนย์พระนครเหนือบ้าง เพราะจัดที่ศูนย์อ่ืน อาจารย์ผู้สอนจะไม่ให้ไป หาก
ไปจะเช็คว่าขาดท าให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ 

2 

     
ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมของการให้บริการแล้วพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ  4.48 และนักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านสื่อที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว  
  จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรมใน 
ปีการศึกษา 2561 และพบว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
และนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านสื่อที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น  
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา 2561 และพบว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
และนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อที่หลาก 

      โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารประชามสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
แ ล ะ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  โ ด ย ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  
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http://std.offpre.rmutp.ac.th/ www.facebook.com  ผ่าน Line Rmutp Job  และช่องทางสื่อสาร line 
ระหว่างนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และเป็นการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าสื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ infographic 
การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนออนไลน์จองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
(กพศ.1.4 -5-01)ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน และท าให้ผู้จัดสามารถทราบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ล่วงหน้า กองพัฒนานักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เป็นรูปธรรม และเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ า ย ขึ้ น ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทุ ก ช่ อ ง ท า ง โ ด ย ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 
http: / / std. offpre. rmutp. ac. th/ https: / / www. facebook. com/ DSD. Rmutp/ notifications/    
ผ่าน Line (สอ.กพศ.1.25-5-01) ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชม. ร่วมทั้งการถามตอบผ่านช่องทางต่างๆที่
รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูลFacebook Fan page: กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษามีการเข้าถึงข้อมูลจ านวนคนที่เข้ามา 8,094 คน/ครั้ง จ านวนการมีส่วนร่วม/การแสดงความ
คิดเห็นต่อโพสต์ 1,078 คน 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

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

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรม  และคณะต่างๆ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาแต่ละคณะอีกทางหนึ่ง  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการจัดการความรู้ : จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ 
ภายใต้ชื่องาน วาเลนไทน์ หัวใจไทย ด าเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ณ 
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนวัดเทวราช
กุญชร โรงเรียนสตรีวรนาถ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัติรย์ ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ส านักงานบริหารกลาง กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานหอสมุดแห่งชาติ ส านักงานเขตพระนคร ส านักงาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ
ประชาชนทั่วไปกวา 190 คน https:///bit.ly/321WWZF 

ภายในโครงการมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรม      เชิง
ปฏิบัติการ 6 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “วุ้นแห่งความรัก” โดยวิทยาการจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “กล่องดอกไม้สื่อความรัก” โดยวิทยาการจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “น้ าพันซ์สมุนไพรสื่อรัก” โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เส็อสื่อรัก” โดยวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถุงผ้าสื่อรัก” โดยวิทยาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการห่อของขวัญสื่อรัก” โดยวิทยาการจากกองศิลปวัฒนธรรม 

โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคลากรภาย
นอกจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนสตรีวรนาถ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัติรย์ 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/notifications/
http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx%20(กพศ.1.4-6-01)%20%20%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx%20(กพศ.1.4-6-01)%20%20%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
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ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ส านักงานบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานหอสมุดแห่งชาติ ส านักงาน
เขตพระนคร ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และประชาชนทั่วไปกวา 190 คน  ผู้สนใจสามารถคลิปทีลิงค์เพ่ือ
รับชม E-book ได้ที่ https:///bit.ly/321WWZF (กพศ.1.4-6-02) 

มหาวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไชด์มหาวิทยาลัย www.rmutp.ac.th  
เว็บไชด์ของสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร www. alumni.rmutp.ac.th และ www.facebook.com/งานแนะ
แนวการศึกษา ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ข้อมูลการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

และมีการให้ข้อมูลความรู้ผ่านศูนย์การจัดการความรู้ (KM) http://blog.rmutp.ac.th นอกจากนี้ยังมี
สมาคมศิษย์เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช สมาคม
นักเรียนเก่า ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นต้น  โดยแต่ละสมาคมมี
ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือมาพูดคุยเรื่องราว
ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไม่เชื่ อมโยงกับมหาวิทยาลัย กองพัฒนา
นักศึกษาจึงประสานงานไปยังเลขานุการของแต่ละสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่ามีการ
ท างานและการประชุมหารือร่วมกัน มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามากยิ่งขึ้น 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6  6 5 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 แต่งตั้งอาจารย์และบุคลากรให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวฯ 
กพศ.1.4-1-02 สรุปการให้บริการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-03 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  
กพศ.1.4-1-04 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/คู่มือ
นักศึกษา2561.pdf 

กพศ.1.4-1-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตฯ 
กพศ.1.4-2-01 ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา  

2561 
กพศ.1.4-2-02  คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

http://std.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/คู่มือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร-ปีการศึกษา-2558.pdf 

กพศ.1.4-2-03 สรุปแหล่งงานเต็มเวลา 
กพศ.1.4-2-04 สรุปแหล่งงานนอกเวลา 
กพศ.1.4-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตฯ 
กพศ.1.4-3-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม                                 

https://bit.ly/321WWZF
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://blog.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-3-03 โครงการปฐมนิเทศสหกิจนักศึกษาและฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2561  
กพศ.1.4-3-04 โครงการอบรม “TAX JUNIOI” 
กพศ.1.4-3-05 โครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจ (ระยะที่2) 

กพศ.1.4-3-06 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
กพศ.1.4-3-07 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
กพศ.1.4-3-08 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนย 
กพศ.1.4-3-09 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ 

กพศ.1.4-4-01 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/?do=report 

กพศ.1.4-5-01 ช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร  
กพศ.1.4-6-01 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
กพศ.1.4-6-02 โครงการการจัดการความรู้ : จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ “วาเลนไทน์ หัวใจไทย” 

 
 
 

จุดเด่น 
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดบริการและกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. บุคลากรที่ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ    ในปีการศึกษา 2561 สถาบันมีการด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

          กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการตามข้ันตอนเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม
ของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้   

          1.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.1.5-1-01) โดยมี รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นรองประธาน รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ, หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา, ประธานสภานักศึกษา, นายกองค์การ
นักศึกษา และผู้น านักศึกษาที่เป็นตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์
ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
          

          1.2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
เพ่ือวางแผนและก าหนดการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (กพศ.1.5-1-02) 

          1.3. จัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน (กพศ.1.5-1-03)  
           

                     1.4. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561(กพศ.1.5-1-
04) และด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

           1.5 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 รอบ 6 เดือน (กพศ.1.5-1-05) เพ่ือน าข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (กพศ.1.5-1-06) เพ่ือให้แนวทางการ
แก้ไขปัญหา น ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรม รอบ 12 เดือน ต่อไป 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
         - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

                 กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ          
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
          2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน     
              อัตลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “บัณฑิตนักปฏิบัติ ไฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
              - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (กพศ.1.5-2-2.1-01) ด าเนินการจัดระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ ส่งเสริมด้านความไฝ่รู้ มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาได้รับทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตน การศึกษาเล่าเรียน การให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา 
ฯลฯ     
              - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 
ราชมงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 (กพศ.1.5-2-2.1-02) ระหว่างวันที่30 
ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง จ.กระบี่  ส่งเสริมด้านความไฝ่รู้ มีการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้น าได้รับความรู้และน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานด้าน
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
              - โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถาน
ประกอบการ (กพศ.1.5-2-2.1-03) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะ
บริหารธุรกิจ ส่งเสริมด้านการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ไฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ เช่น การสมัครงาน การจัดท าเรซูเม่ บุคลิกภาพและมีสถาน
ประกอบการมาเปิดบูธเพ่ือรับสมัครนักศึกษาเข้าท างาน การสมัครงานผ่านระบบออนไลน์การใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการหางานและสมัครงานจากบริษัทจ็อปท็อปกัน และการฝีกอาชีพอิสระ เป็นต้น 
                            - โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.1-04)ด าเนินการ
จัดระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 ส่งเสริมด้านการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ไฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ผ่านการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติจิรง เช่น การให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร, การผลิตสื่อออนไลน์, 
การอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม, กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การมีภาวะผู้น าและ
การท างานเป็นทีม, กิจกรรมการปลูกป่าเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
และการร่ายร า, เป็นต้น     
              - โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ) (กพศ.1.5-2-2.1-05) ระหว่างวันที่ 13 -24 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการ
อาชีพหนานหนิงและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิ ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
ส่งเสริมด้านการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ไฝ่รู้ สู้งาน โดยมีกิจกรรมน าศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทยไป
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เผยแพร่ เช่น ดนดรีไทย การฟ้อนร า  การท าขนมไทย และเป็นการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน เช่น การร าไทเก็ก การชงชา ดนตรีกูเจิ้ง การเขียนอักษรจีนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาด าเนินการเขียนแผนการด าเนินงานและจัดโครงการด้วยตัวนักศึกษาเอง เป็น
ต้น  
***ส่งเสริมด้านคุณธรรม ได้แก่ 

- โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” (กพศ.1.5-2-2.1-06)  
ด าเนินการวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ เป็นการจัดกิจกรรมมอบ
โล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ในด้านผู้มีความประพฤติและมารยาทดี, ด้านผู้ท าคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยและด้านผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส่งคมส่วนรวม เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูการท าความดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ฯลฯ 
          - โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.1-07) ด าเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 มีการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
               1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง เพชรราชมงคลพระนครกับการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ” 
เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องความเป็นมาของชาติไทย วันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา และพระราชกรณียกิจเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
               2) กิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า เพื่อให้นักศึกษารู้จักการให้ 
               3) กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชน เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะและเก็บขยะบริเวณมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบ เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียสละและท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
          2.4.3 กิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” (กพศ.1.5-2-2.1-08) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561    ณ 
หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมไว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ เพ่ือนักศึกษาได้ระลึกถึงบุญคุณ
ของครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา อบรมสั่งสอนนักศึกษา  
 

          2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน 3 โครงการ 

ดังนี้                         
          2.2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”(กพศ.1.5-2-2.2-
01) ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี   
          2 .2 .2  โค รงก ารสมั ค ร เข้ า ร่ ว ม ก ารแข่ งขั น กี ฬ าม ห าวิ ท ย าลั ย แห่ งป ระ เท ศ ไท ย  ค รั้ งที่  4 6                         
(ก พ ศ .1 .5 -2 -2 .2-0 2 ) ด า เนิ น โค ร งก า ร  ร อ บ คั ด เลื อ ก  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 -7  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1                                  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) รอบมหกรรมระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี        
          2 .1 .3  โครงการแข่ งขั นกี ฬ ามหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลแห่ งป ระเทศ ไทย  ครั้ งที่  35                    
(กพศ.1.5-2-2.2-03) ด าเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศาสายา จังหวัดนครปฐม  
 

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 
โครงการ ดังนี้            
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          2.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.3-01) จัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศีกษาเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและการท าจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ น านักศึกษาไปปลูกป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงด า 
บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี   
         2.3.2 โ ค ร ง ก า ร  RMUTP-CNE-CLEAN&CLEAR ม ท ร .ร่ ว ม ใ จ เก็ บ ข ญ ะ เ พ่ื อ สั ง ค ม  ค รั้ ง ที่  2                         
(กพศ.1.5-2-2.3-02) ด าเนินการเมื่อวันที่  28 กันยายน 2561 เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกันเก็บขยะ           
บริเวณหน้า มทร.พระนคร ณ ศูนย์เทเวศร์, ศูนย์พณิชยการพระนครและบริเวณชุมชนใกล้เคียง         
         2.3.3 โครงการศึกษาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง (กพศ.1.5-2-2.3-03) ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในเมืองกรุงถนน
สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ด าเนินการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปลูกป่า 
ความรู้เรื่องป่านิเวศ และเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ เพ่ือถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
2 .4 .1  โค ร งก า ร ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู นั ก ศึ ก ษ าค น ดี ศ รี ร า ช ม งค ล พ ระ น ค ร  “ นั ก ศึ ก ษ าดี เด่ น ”                               

(กพศ.1.5-2-2.4-01)  ด าเนินการวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ เป็น
การจัดกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ในด้านผู้มีความประพฤติและมารยาทดี, ด้านผู้ท า
คุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและด้านผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส่งคมส่วนรวม เพ่ือเป็นการยก
ย่อง เชิดชูการท าความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ฯลฯ 
        2.4.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.4-02)ด าเนิน
โครงการระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 6 เมษายน 2562 มีการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
               1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง เพชรราชมงคลพระนครกับการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ” 
เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องความเป็นมาของชาติไทย วันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา และพระราชกรณียกิจเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
               2) กิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า เพื่อให้นักศึกษารู้จักการให้ 
               3) กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชน เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะและเก็บขยะบริเวณมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบ เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียสละและท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
          2.4.3 กิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” (กพศ.1.5-2-2.4-03) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ 
หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมไว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ เพ่ือนักศึกษาได้ระลึกถึงบุญคุณ
ของครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา อบรมสั่งสอนนักศึกษา  
 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการดังนี้ 
กิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

         2.5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 
ราชมงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 (กพศ.1.5-2-2.5-01) ระหว่างวันที่30 
ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง จ.กระบี่  โดยมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม           
การแสดงพ้ืนบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านขนมไทยและอาหารไทยเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษารู้จัก
ประเพณีพ้ืนบ้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมและอาหารไทยที่มีสืบทอดมาเป็นเวลานาน ฯลฯ     
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         2.5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ) (กพศ.1.5-2-2.5-02) ระหว่างวันที่ 13 -24 พ.ค. 62 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิงและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  โดยมี
กิจกรรมน าศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ เช่น ดนดรีไทย การฟ้อนร า  การท าขนมไทย และเป็น
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เช่น      การร าไทเก็ก การชงชา ดนตรีกู
เจิ้ง การเขียนอักษรจีน เป็นต้น  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

               กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
               โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 ราช
มงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 (กพศ.1.5-3-01) ด าเนินการ จัดระหว่างวันที่ 
30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง จ.กระบี่ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการน า
การประกันคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา และมีการ
บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ฯลฯ  
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

               กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ และ     ได้
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (กพศ.1.5-4-01) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (กพศ.1.5-4-02) โดยน าข้อเสนอแนะรายงาน        ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อให้แนวทางแก้ไขปัญหาน ามาปรับปรุงการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา รอบ 
12 เดือน (กพศ.1.5-4-03) ดังนี้  
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

(ด าเนินการ 18-19 มิ.ย.61) 
1.เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตนเมื่อเข้า
ศึกษากับ
มหาวิทยาลัย 
2.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษารุ่น
พี่  
รุ่นน้องและ
คณาจารย ์

วิธีประเมินผลโดย
การใช้
แบบสอบถาม สรุป
ได้ดังนี ้
นักศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นประโยชน์เพื่อ
น าไปใช้ระหว่าง
การศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย คิด
เป็นร้อยละ 87  
การสังเกต 
2. นักศึกษารุ่นพี ่รุ่น
น้อง คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ได้ท า
กิจกรรมร่วมก้น เช่น 
ร่วมกันตักบาตร 

- นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหนาแน่น
มากเกินไป 
 

- แบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 2 รอบ 
เพื่อลดความ
หนาแน่น และง่าย
ต่อการบริหาร
จัดการ 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
ปลูกต้นไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย และ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ซ่ึงให้ความร่วมมือใน
การท ากจิกรรม
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

2. โครงการยกยอ่งเชิดชูนักศึกษาคน
ดีศรีราชมงคลพระนคร 
“นักศึกษาดีเด่น” 
(ด าเนินการ 19 ก.ค.61) 

1.เพื่อยกยอ่ง
นักศึกษาผู้มีความ
ประพฤติดี มีผลงาน
ดีเด่น และท า
คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยและ
สังคม 
2.เพื่อเป็นแบบอยา่ง
อันดีให้แก่นักศึกษา
รุ่นน้อง 

มีนักศึกษาผู้ได้รับ
รางวัลเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2560 
จ านวน 50 คน 
(ปี 2560 = 50 คน) 
(ปี 2561 = 100 
คน) 

- - 

3. โครงการ RMUTP-CNE-
CLEAN&CLEAR มทร.ร่วมใจ
เก็บขญะเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 
(ด าเนินการ 28 ก.ย.61) 

1.เพื่อให้รักษาความ
สะอาดโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ชุมชน
โดยรอบ 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้
ท ากิจกรรมจิตอาสา 
3.เพื่อให้นักศึกษาได้
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

การสังเกต 
-นักศึกษาผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมร่วมมือรว่ม
แรงกันเก็บขยะและ
ท าความสะอาด
โดยรอบ
มหาวิทยาลัย ชุมชน
ใกล้เคียง 

- - 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
4. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่ออบรมให้
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 9 ราชมงคล 
(ด าเนินการ 30 ต.ค.-พ.ย.61) 

1.เพื่อให้ผู้น านักศึกษา
ได้ รับความรู้ เรื่ อ งการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
2 . เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้
ประสบการณ์การท างาน 
3.เพื่อสร้างเครือข่ายงาน
ด้ านกิ จการนั ก ศึกษ า
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

แบบสถบถาม 
1 นักศึกษาได้รับความรู้ 
เ รื่ อ ง  ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 88.20 และ
ได้แลกเปลี่ ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ ท างาน
ด้านกิจการนักศึกษา  
3.มี การลงนามความ
ร่ ว ม มื อ ด้ า น กิ จ ก า ร
นักศึกษาระหว่างผู้น า
นักศึกษา 9 ราชมงคล 
 

- 
 

- 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
5. โครงการสมั ครเข้ าร่วมการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 46 
(รอบคัดเลือก 1-7 พ.ย.61) 
(รอบมหกรรม 9-20 ม.ค.62) 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้ออก
ก าลังกายผ่านการเล่น
กีฬาและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

แบบสอบถาม 
1-2 นักศึกษาได้เข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬาเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน เป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้ออกก าลัง
กายและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ผ่านการ
เล่นกีฬา ภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 94.00 
 

- นักกีฬาไม่มีระเบียบ
วินัย 
 

-ควบ คุม ดูแลอย่ าง
ใกล้ชิด  
-ว า ง ก ฎ  ร ะ เบี ย บ 
จัดท าข้อบั งคับด้าน
วินัยนักศึกษา เพื่อเป็น
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล
นักศึกษา 

 

          จากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ได้น าข้อเสนอแนะในเรื่อง ความหนาแน่นของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้อยากต่อการบริหารจัดการ และนักศึกษาไม่รักษาระเบียบวินัยในการแข่งขันกีฬา       
จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานใน
รอบ 12 เดือน ต่อไป 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ 
การปรับปรุงพัฒนา 

6. โครงการกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13 
(ด าเนินการ 27 พ.ย.-9 ธ.ค.
61) 

1.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างนักศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้
ออกก าลังกายผ่านการ
เล่นกีฬาและใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์

แบบสอบถาม 
1-2 นักศึกษาได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
เป็นการสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ออกก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ผ่านการเล่น
กีฬา ภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 92.20 

- - 

7. โครงการศึกษาพื้นที่สีเสียวใน
เขตเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าใน
กรุง (ด าเนินการ 26 ธ.ค.61) 
 

1.นักศึกษาได้รับความรู้
เร่ือง การปลูกป่าใน
เมือง 
2.ได้รับประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน 
เร่ือง ป่านิเวศ 
3.นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
การท างานร่วมกันเป็น
ทีม 

แบบสอบถาม 
1-2 นักศึกษาได้รับ
ความรู้เรื่องการปลูกป่า
ในเมืองและป่านิเวศ
เพิ่มมากขึ้นหลังการ
อบรม ภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 87.54 
การสังเกต 
3.นักศึกษาได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมปลกูป่า มี
การท ากจิกรรมร่วมกัน
เป็นทีม 

- - 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ 
การปรับปรุงพัฒนา 

8.* โครงการเตรียมความพร้อม
ของบัณฑิต มทร.พระนครเพื่อ
ท างานกับสถานประกอบการ 
(ด าเนินโครงการวันที่ 25 ม.ค.
62) 

1.เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะที่จ าเป็นในการ
สมัครงาน 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้เรื่องการสมัคร
งาน การเขียนเรซูเม่ 
และการสัมภาษณ์งาน 

แบบสอบถาม 
1-2 นักศึกษาได้รับ
ความรู้หลังจากเขา้ร่วม
โครงการในเร่ืองของ
บุคลิกภาพ การเขียน
เรซูเม่และการ
สัมภาษณ์งาน โดยมี
สถานประกอบการเขา้
ร่วมโครงการเพื่อรับ
สมัครผู้ส าเร็จ
การศึกษาเขา้ท างาน 
จ านวน 73 แห่ง 
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
87.80  
การสังเกต 
-ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับไปสมัคร
งานกับสถานศึกษา
โดยตรง 

-นศ.ผู้เข้าร่วม
โครงการหนาแน่น
มากเกินไป 
 

ได้น าแนวทางแก้ไข
ปัญหามาปรับปรุง
พัฒนาผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
- แบ่งนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ออกเป็นรอบๆ เพื่อ
ลดความหนาแน่น
และง่ายต่อการ
บริหารจัดการ 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ 

การปรับปรุงพัฒนา 
9.* โ ค ร ง ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี       
ราชมงคลแห่ งประเทศไทย    
ครั้งที่ 35 
(ด าเนินการระหว่างวันที่ 3-10 
ก.พ.62) 

1.เพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างนักศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้
ออกก าลังกายผ่านการ
เล่นกีฬาและใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์

แบบสอบถาม 
1-2 นักศึกษาได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
เป็นการสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ออกก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ผ่านการเล่น
กีฬา ภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 94.20 

-นักกีฬาไม่มีระเบียบ
วินัย 
 

ได้น าแนวทางแก้ไข
ปัญหามาปรับปรุง
พัฒนาผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
-โค้ช ผู้ฝึกสอน
ควบคุม ดูแลนักกีฬา
อย่างใกล้ชิด 
- จัดท ารา่ง ข้อบังคับ
ด้านวินัยนกัศึกษา 
เพื่อเป็นการควบคุม 
ป้อมปรามนักศึกษา 

10. โค รงก ารพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี       
ราชมงคลพระนคร 
 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
ตามอัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

แบบสอบถาม 
นักศึกษาผู้เช้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
ในเรื่องต่าง ๆ ตามอัต
ลักษณ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด โดยมีการ
ประเมินผลหลังการ
อบรมให้ความรู ้
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

87.40  
 

- - 
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ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข/ 
การปรับปรุงพัฒนา 

11. โครงการพัมนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชร
ร า ช ม ง ค ล พ ร ะ น ค ร "  ”
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ก เป ลี่ ย น
วัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
 

1.เพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ 
2.เพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้
วัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ 

แบบสอบถาม 
1-2 นักศึกษาผู้เขา้ร่วม
โครงการได้น า
วัฒนธรรมไทยไป
เผยแพร่และได้รับ
ความรู้ผ่านการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน
วัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ โดย
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
88.00 

- - 

 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 (กพศ.1.5-5-01) และมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ สรุปได้ดังนี้  

1. เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน  
- จัดกิจกรรมครบถ้วนตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 โครงการ  
1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน จ านวน 8 โครงการ  

1.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา                
                1.1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม 

        นักศึกษา 9 ราชมงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่  11             
1.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างาน 
        กับสถานประกอบการ                              
1.1.4 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                

                1.1.5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”  
                        (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)  
                1.1.6 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น”   
                1.1.7 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                        
                1.1.8 กิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”           
          1.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3 โครงการ  

1.2.1 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” 
1.2.2 โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
1.2.3 โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 

1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ 
1.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1.3.2 โครงการ RMUTP-CNE-CLEAN&CLEAR มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพ่ือสังคม 
1.3.3 โครงการศึกษาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 

1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 2 โครงการ 
     1.4.1 โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 
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     1.4.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ 
     1.5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม 

นักศึกษา 9 ราชมงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11  
1.5.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษา 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
          ***ทุกกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลความส าเร็จ               

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการ  ภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 100*** 

 

2. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรมนักศึกษา 9 

ราชมงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11(เอ็มบรรยายเพิ่ม) 
3. เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

- กองพัฒนานักศึกษา มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยทุกกิจ
กรรรมโครงการมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดครบทุกโครงการ และมีการ
ด าเนินงานครบทุกโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกิจรรมพัฒนานักศึกษา ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (กพศ.1.5-6-01) พร้อมน า
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ เสนอต่อที่ประชุมฯ เพ่ือให้แนวทางการแก้ไขปัญหาและได้น าแนวทางการแก้ไข
ปัญหานั้นมาปรับปรุงการจัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือ
การท างานกับสถานประกอบการ ดังรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (กพศ.1.5-6-02) และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (กพศ.1.5-6-
03) ได้น าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับไปด าเนินการแล้ว และได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา เพ่ือเป็นการก ากับดูแลนักศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ได้น าแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ได้รับจากคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ในเรื่องของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนมาก ท าให้เกิดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เนื่องจากสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย โดยโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือท างานกับสถาน
ประกอบการ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 2 รอบ (เช้า-บ่าย) เนื่องจากมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,986 คน สถานประกอบการ จ านวน 73 แห่ง ผู้บริหาร 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ท าให้บริหารจัดการได้สะดวกขึ้น ไม่แออัด ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสมัคร
งานโดยตรงกับสถานประกอบการโดยไม่ต้องไปยืนรอแน่นหน้าบูธสถานประกอบการสามารถซักถาม
ประวัติและคัดเลือกผู้สมัครงานได้ตามความต้องการ เป็นต้น  

2. จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (กพศ.1.5-6-04) เพ่ือ
ก ากับ ดูแลนักศึกษา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เมื่อผ่านการ
พิจารณาจะประกาศใช้บังคับต่อไป       
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
 

 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
(กพศ.1.5-1-02) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561  

(กพศ.1.5-1-03) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

(กพศ.1.5-1-04) 
(กพศ.1.5-5-01) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน 

(กพศ.1.5-1-06) 
(กพศ.1.5-4-02) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 

(กพศ.1.5-2-2.1-01) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
(กพศ.1.5-2-2.1-02) 
(กพศ.1.5-2-2.5-01) 
(กพศ.1.5-3-01) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคลและกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ครั้งที่ 11 

(กพศ.1.5-2-2.1-03) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
เพ่ือการท างานกับสถานประกอบการ 

(กพศ.1.5-2-2.1-04) 
(กพศ.1.5-2-2.3-01) 
(กพศ.1.5-2-2.4-02) 

โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

(กพศ.1.5-2-2.1-05) 
(กพศ.1.5-2-2.5-02) 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”         
(การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 

(กพศ.1.5-2-2.2-01) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” 
(กพศ.1.5-2-2.2-02) โครงการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 
(กพศ.1.5-2-2.2-03) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
(กพศ.1.5-2-2.3-02) โครงการ RMUTP-CNE-CLEAN&CLEAR มทร.ร่วมใจเก็บขยะเพ่ือสังคม ครั้งที่ 2 
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(กพศ.1.5.2-2.3-03) โครงการศึกษาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 
(กพศ.1.5-2-2.1-06) 
(กพศ.1.5-2-2.4-01) 

โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร “นักศึกษาดีเด่น” 

(กพศ.1.5-2-2.1-08) 
(กพศ.1.5-2-2.4-03) 

กิจกรรม “ฉลองขวัญ น้อมวันทาบูชาครู” 

(กพศ.1.5-4-03) 
(กพศ.1.5-6-02) 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 12 เดือน 

(กพศ.1.5-6-03) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศกษา ครั้งที่ 3/2562 
(กพศ.1.5-6-04) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
ตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 

2. มีคณะท างานด้านกิจการนักศึกษาที่เข้มแข็ง ท าให้การด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

        เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ     ปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ          
        งานสร้างสรรค์ 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

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

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

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

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

4. มีระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ระบบ RPM) เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th) (สวพ. 2.1-1-04) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
          ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้นนโยบาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  

1. มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนไปตามจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยกตาม
คณะต่าง ๆ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามข้อมูล
รายงานทางกายภาพ ดังนี้ (สวพ.2.1-2-01)    

-  ห้องปฏิบัติการ จ านวน 220 ห้อง พ้ืนที่ 18,597.22 ตร.ม. 

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
https://repository.rmutp.ac.th/
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    -  ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 45 ห้อง พ้ืนที่ 4,067 ตร.ม. 
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย เช่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านทรัพย์สินทางปัญญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อักขราวิสุทธิ์), เครือข่ายวิจัยประชา
ชื่น, จังหวัดราชบุรี, อบต.บางครก และ อบต. หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รวมถึงภาคเอกชน บริษัท ดีไซต์ ธรู แอด
ซีลีเลชั่น จ ากัด เป็นต้น (สวพ.2.1-2-02)  

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

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

5. มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล และสนับสนุนการ
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0581.11/901 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 โดยด าเนินงานระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัษฎา จังหวัดตรัง (สวพ.
2.1-2-06) และ มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ 0581.11/1654 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยด าเนินงานจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-6 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (สวพ. 2.1-2-07) และ มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

     1) ก าหนดจุดเน้นลักษณะของข้อเสนอการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ.2.1-3-01) และ ก าหนด
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย (สวพ.2.1-3-02) ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการท างานวิจัยตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

     2) มีการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อเสนอการวิจัยที่มี
คุณภาพ ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเ พ่ือเสนอขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ.2.1 -3-03) ส าหรับประเมินข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปี และมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 202/2561 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการ

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
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วิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ.2.1 -3-04) ส าหรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจะมีการพิจารณาล่วงหน้า        
     3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จ านวน  16,411,225 บาท  
(ไม่นับรวมงบประมาณจากภายนอก) ตามตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวพ.2.1-3-05) 
 

ล าดับ หน่วยงาน แหล่งทุน รวม 
(บาท) ภายใน(บาท) ภายนอก(บาท) 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 240,000 280,000 520,000 
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5,103,625 900,000 6,003,625 
3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 150,000 294,540.50 444,540.50 
4 คณะบริหารธุรกิจ 3,791,000 601,840 4,392,840 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 588,000 417,500 1,005,500 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 400,000 16,337,968 16,737,968 
7 คณะศิลปศาสตร์ 2,201,000 550,000 2,751,000 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 546,900 4,319,700.39 4,866,600.39 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 3,390,700 900,000 4,290,700 

 รวม 9 คณะ 16,411,225 
 

24,601,549.39 
 

41,012,774.39 
 

 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
         หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1668 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวพ.2.1-4-01) และ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ได้มีการด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยที่มีความประสงค์
จะตีพิมพ์บทความในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1669 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สวพ.2.1-4-02)     

2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/901 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
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2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 โดยด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัษฎา จังหวัดตรัง (สวพ.2.1-4-03) 

3. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 
0581.11/1654 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก(สวพ. 2.1-4-04)  โดยด าเนินงานจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และ มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   

4. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุมเสนอผลงานหรือเผยแพรงานสรางสรรค์ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการทั้งระดับนานาชาติ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ (สวพ.2.1-4-05) โดยมีการสนับสนุน
บุคลากรไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 18 ผลงาน รวมเป็นเงิน 530,100 บาท 

5. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ในวารสาร
ที่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  (สวพ.2.1-4-06) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 92 บทความ งบประมาณ 2,106,000 บาท  
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
        นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ รวมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน (สวพ.2.1 -5-01) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(http//:ird.rmutp.ac.th) (สวพ.2.1-5-02) 
           2. สนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 
0581.11/1588 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สวพ.2.1-5-03) โดยมีการด าเนินงานใน 4 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม R ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.ศิริชัย พงศ์วิชัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ด าเนินการวันที่ 24 มกราคม 2562 
โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.ชูศรี พิศลยบุตร ,รศ.พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ และ คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล จากศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากร 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” 
ด าเนินการวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยมีคุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เป็นวิทยากร 

กิจกรรมที่ 4 “การจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564” ด าเนินการวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 โดยมีคุณเวชยันต์ เฮงสุวณิช 
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นักวิชาการอิสระ  ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากร 

3. มีการประเมินข้อเสนอการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อเสนอการวิจัยที่มี
คุณภาพ ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณในลักษณะบูรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สวพ.2.1-5-04) ทั้งนี้ ในการพิจารณาข้อเสนอการ
วิจัยจะมีการพิจารณาล่วงหน้า        
           4) มีการสรางขวัญและก าลังใจใหนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

มีการให้ค่าตอบแทนส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ใน
วารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-5-05) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 92 บทความ งบประมาณ 2,106,000 บาท 

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล จ านวน 10 ,000 
บาท ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี (18 มกราคม 2562) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น (สวพ.2.1-5-06)     
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

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

2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย โดย
จัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2555 (สวพ.
2.1-6-03) และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์
และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-04) 

3. มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 10 
ผลงาน (สวพ.2.1-6-05) ประกอบด้วย     - จดแจ้งลิขสิทธิ์ จ านวน 9 ผลงาน 
                                                    - อนุสิทธิบัตร  จ านวน 1 ผลงาน 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-1-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.2.1-1-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-1-03 เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.thในกล่อง

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

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

ระบบสารสนเทศ(คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
สวพ.2.1-2-06 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/901 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
สวพ.2.1-2-07 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1654 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน

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

วิชาการระดับนานาชาติ  
สวพ.2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยใน

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

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

สวพ.2.1-3-05 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สวพ.2.1-4-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1668 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท า

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ.2.1-4-02 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1669 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดท า

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สวพ.2.1-4-03 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/901 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
สวพ.2.1-4-04 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.11/1654 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.thในกล่องระบบสารสนเทศ(คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
http://www.rmutp.ac.thในกล่องระบบสารสนเทศ(คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
http://ird.rmutp.ac.th/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-4-05 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 
สวพ.2.1-4-06 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.1-5-01 หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน 
สวพ.2.1-5-02 เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 
สวพ.2.1-5-03 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.11/1588 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.2.1-5-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1044/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สวพ.2.1-5-05 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิ น
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 

สวพ.2.1-5-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ
หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 

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

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ird.rmutp.ac.th/
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จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยสนับสนุนทั้งทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์/นักวิจัยมีการผลิตผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ในบางคณะงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีจ านวน

น้อยมาก 
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย  

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับคณะที่ยังมีผลงานน้อย 
2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนท่ีได้  = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   
              จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน   

 
 

ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี.้- 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

รวมเงิน 
 

จ านวน อ.
ประจ า 

ที่ปฎิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จ านวนอารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตรฯ์ 240,000 280,000 520,000 32.5 16,000 1.33 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์
5,103,625 900,000 6,003,625 70 85,766.07 5.00 

3 คณะเทคโนโลย ี
สื่อสารมวลชน 

150,000 294,540.50 444,540.50 27 16,464.46 1.37 

4** คณะบริหารธรุกิจ      2.97 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3,661,100 601,840 4,262,940 74.50 57,220.67 5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 130,000 0 130,000 11.50 11,304.35 0.94 
5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 588,000 417,500 1,005,500 61 16,483.61 1.37 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 400,000 16,337,968 16,737,968 114.50 146,183.13 5.00 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 2,201,000 550,000 2,751,000 86.50 31,803.47 5.00 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 546,900 4,319,700.39 4,866,600.39 30 162,220.01 5.00 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 3,390,700 900,000 4,290,700 20 214,535 5.00 

 
รวม 9 คณะ 16,411,325 

 
24,601,549.

39 
 

41,012,874.
39 
 

527.5 - 32.04/
9=3.56 

 
** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

คะแนนที่ได้ = 
32.04 

= 3.56 คะแนน 
9 

 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.50 คะแนน 32.04 3.56 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 2.2-02 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-03 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.2-04 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.2-05 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-06 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-07 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.2-08 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
สวพ. 2.2-09 คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ 
สวพ. 2.2-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ผลักดันให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

คะแนนท่ีได้ =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   
                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   

 

 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2561 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

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

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 35.5 72 30 90 65 117.50 92.5 30 25 557.5 
- ปฏิบัติงานจริง 32.5 70 27 86 61 114.50 86.5 30 20 527.5 

- ลาศึกษาต่อ 3 2 3 4 4 3 6 0 5 30 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ           
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน รายงาน
สื บ เนื่ อ งจ ากการป ระชุ ม วิ ช าก าร
ระดับชาติ (0.20) 

7 20 9 17  
วท. 4 
มส. 13 

- 65 8 - 5 131 

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

3 2 5 12  
วท.2 
มส.10 

- 12 5 18 6 63 

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

- 17 3 - - 1 1 - 3 25 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2561 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

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

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

5 4 3 3 
มส.3 

- 4 1 2 - 22 
 

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

3 3 - 16 
มส.16 

22 9 - 10 - 63 
 

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

- - - - - - - - - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00) 

- - - - - - - - - - 

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

- 1 - 1 
มส.1 

- - 1 - - 3 

รวมจ านวนผลงานวิชาการ 18 47 20 49 22 91 16 30 14 307 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการ 9.60 22.20 8.00 วท.1.6 22 30.6 6.00 18.80 5.20 150 
มส.26 

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

- - - - - - - -  - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (0.40) 

- - - - - - - -  - 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (0.60) 

1 - - - - - - - 6 7 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- - - - - - - -  - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2561 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

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

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

1 - - - - - - -  1 

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 2 - - - - - - - 6 8 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 1.60 - - - - - - - 3.60 5.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ 

11.20 22.20 8.00 วท.1.6 22 30.60 6.00 18.80 8.80 155.2 
มส.26 

 
** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 

หน่วยงาน ผลรวมถ่วง นน. 
ของผลงานวิชาการ 

จ านวนอาจารย์และ
นักวิจยัประจ า

ท้ังหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11.20 35.5 31.55 5.00 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 22.20 72 30.83 5.00 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8.00 30 26.67 4.44 
4.คณะบริหารธุรกิจ    3.66 
- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 78.50 33.12 5.00 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.60 11.50 13.91 2.32 

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 65 33.84 5.00 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30.60 117.50 26.04 4.34 
7. คณะศิลปศาสตร์ 6.00 92.50 6.49 1.62 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 18.80 30 62.67 5.00 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 8.80 25 35.20 5.00 

รวม 9 คณะ  156.80 557.5 - 39.06/9=4.34 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
39.06 

= 4.34 คะแนน 
9 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.20 39.06 4.34 
 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.3-01 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 2.3-02 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-03 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.3-04 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.3-05 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.3-06 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-07 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.3-08 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
สวพ. 2.3-09 คะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ 
สวพ. 2.3-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR ประจ าปี

การศึกษา 2561 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวน

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

น้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับคณะที่ยังมีผลงานน้อย 

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

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
       ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะ โดยผ่านการประชุมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าปล้อง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามเอกสารรายงานโครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ (สวพ. 3.1-1-01) ซึ่งได้ก าหนดพื้นที่ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่การด าเนินโครงการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  โดยก าหนดแผน
โครงการในลักษณะบูรณาการที่เสนอขอภายใต้ “โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีการก าหนดแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานระดับคณะ และในปีงบประมาณ 2562 นั้น อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่
ส าหรับการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวพ. 3.1-1-02) ชุด
โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) นั้น ทางคณะได้ส่งข้อเสนอโครงการย่อยในแผน จ านวน 8 
โครงการ จาก 8 คณะ ได้แก่   

1. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : โครงการพัฒนาองค์ความรู้การบ ารุงรักษาเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลท่าตะคร้อ  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2. โครงการการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มน้ าพริกแกงและกลุ่มทอผ้า
กระเหรี่ยง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

4. โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน      
โดยคณะบริหารธุรกิจ 

5. โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ ไผ่กลุ่มผู้ รับบริการชุมชนหนองหญ้ าปล้อง โดย            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนเข้มแข็งด้านการ
ท่องเที่ยว โดยคณะศิลปศาสตร์ 
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7. โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ     
ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 8. โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”     
โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือน าร่างแผนการบริการวิชาการ และคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักบริการวิชาการ               
ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจความต้องการ และปัญหา ภายใต้โครงการบริการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
เพ่ือจัดท าแผนการบริการวิชาการร่วมกัน ส าหรับชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสนอของบประมาณในปี 2562 (ปีการศึกษา 2561) (สวพ. 3.1-2-01) 
ปรากฎตามแผนการบริการวิชาการ (สวพ. 3.1-2-02) และรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่
ชุมชน 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 

ชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักรสานไม้ไผ่เขาบันได อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงเทียง ระหัดวิดน้ า โคมไฟ ตะกร้าไม้ไผ่ กระเป๋าและเสื้อผ้า จากผ้าทอกะเหรี่ยง ท า
ให้ชุมชนต าบลเขาบันได อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ท าให้เกิดรายได้เสริม ท าให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ และน าไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน (สวพ. 3.1-3-01) ปรากฏตามหนังสือการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน จากชุมชนชุมชนต าบลเขาบันได ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2561 ชุมชนในอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  

 กลุ่มชุมชนท่าตะคร้อ ได้รับการพัฒนาเครื่องแยกเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน
ชุมชนการพัฒนาองค์ความรู้การบ ารุงรักษาเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

 กลุ ่มน้ าพริกแกงและกลุ ่มผ้าทอกะเหรี ่ยง ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ ย่าม ผ้าพันคอ  
เสื้อคลุม ชุดแซค และกระเป๋า การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกนรกพริกกระเหรี่ยง และแปรรูป ผงโรย
ข้าวจากน้ าพริกแกงกระเหรี่ยง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  

 วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ได้รับการพัฒนาการสร้างอาชีพการจ าหน่ายเห็ดต่างๆ  

ของชุมชน คือการเพราะเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ดกระด้าง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
เห็ดการท าฮ่อยจ๊อเห็ด และนักเก็ตเห็ด เป็นการสร้างอาชีพและพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

 กลุ่มหัตถกรรมจักรสานไม้ไผ่เขาบันได ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าไม้ไผ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เช่น เชิงเทียง โคมไฟ และตะกร้าไม้ไผ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่ายและก่อให้เกิดรายได้
อย่างยั่งยืน 
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 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงต าบลยางน้ ากลัดใต้ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเสื้อผ้าจากผ้าทอกะเหรี่ยง  
(สวพ.3.1-4-01) ปรากฏตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
         เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการท างานและมีแนวปฏิบัติที่ ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากนี้ยังมีการท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ 
(สวพ.3.1-5-01) ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร 

เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือขา่ย 
โครงการ/กิจกรรม 

ทีไ่ด้ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 
เครือข่าย 

1 องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุร ี
(ระยะเวลา 4 ปี) 

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหญ้า
ปล้อง จะร่วมมือกันส่งเสริม
และสนับสนุนผู้น าชุมชนในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่ อ
พัฒนาต่อยอดการผลิต การ
จัดการ และการตลาด 

1.2 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จะเป็ น
ผู้ด าเนินการบริการวิชาการ 
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพและต่อยอดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน  

1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลพระนคร กับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหญ้า
ป ล้ อ ง  จ ะ ร่ วม กั น ส่ ง เส ริ ม 
สนั บ ส นุ น แล ะพั ฒ น าก าร
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
เ รี ย น รู้ ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
การตลาดของชุมชน  

1.4 ร่วมด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้ง
สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน  

- โ ค ร ง ก า ร ก า ร บ ร ิก า ร
วิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
- โครงการการพัฒนาและ
การออกแบ บ ผลิ ตภั ณ ฑ์
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของ
กลุ่มน้ าพริกแกงและกลุ่มทอ
ผ้ากระเหรี่ยง อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอ
หนองหญ้ าปล้ อง จั งหวัด
เพชรบุรี 
- โครงการการผลิตไวน์จาก
กล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน
และพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิ ต 
อ า เภอหน องห ญ้ าป ล้ อ ง 
จังหวัดเพชรบุรี 
- โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ การการผลิต เรือน
เครื่องประดับแหวนเงินลงยา
ถมเงินสู่ อาชีพอิสระกลุ่ ม
ชุมชน อ าเภอหนองหญ้ า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน
เข้มแข็งด้ านการท่องเที่ ยว 
หมู่บ้านน้ าพุร้อน ต าบลยาง
น้ ากลัดเหนือ อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการต่อยอดภูมิปัญญา
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เครือข่าย ลักษณะความร่วมมือของเครือขา่ย 
โครงการ/กิจกรรม 

ทีไ่ด้ด าเนินการระหว่างเครือข่าย 
เครือข่าย 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่ 
ต าบลเขาบันได และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยางน้ า
กลัดใต้  อ าเภอหนองหญ้ า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
- โครงการบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามแนวทาง 
ปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทาง
สถาปัตยกรรม ณ วิสาหกิจ
ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสาม
เรือน อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ “โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จ านวน 64 คน จากอาจารย์ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 557.5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ของอาจารย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัย  (สวพ.3.1-6-01) ปรากฏ
ตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนและเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ 
 2. นางสาวอัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล  
 3. นางสุนารี  จุลพันธ์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย ์ วีรานุกูล 
 5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วุฒิชัย  เหมาะใจ 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 1. นางสาวกฤตพร  ชูเส้ง  
 2. นางสาวอัชชา  หัทยานานนท์  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  คงคาฉุยฉาย 
 4. นางสาวมัลลิกา  จงจิตต์ 
 5. นายเกชา  ลาวงษา 
 6. นางสาวดวงกมล  ตั้งสถิตพร 
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 7. นางสาวดวงรัตน์  แซ่ตั้ง 
 8. ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช  เผื่อพิภพ 
 10. นางสาวเปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ 
 11. นางสาวลัดดาวัลย์  กลิ่นมาลัย 
 12. นางสาววรธร  ป้อมเย็น 
 13. นายศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ 
 14. นายกิตติ  ยอดอ่อน 
 

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 1. นางสาวอภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์   
 2. นายธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ  
 3. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา 
 

 คณะบริหารธุรกิจ   
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ช านาญรบ 
  3. นายพลภัทร  พลบูรณ์ 
  4. นางธิดารัตน์  นาคเก้ียว 
  5. นางสาวอนุมาศ  แสงสว่าง 
  6. นายธนวัฒน์  สุดจิตร์สมโภชน์ 
  7. นางศรีสุดา  อินทมาศ 
  8. นายคัมภีร์  เนตรอัมพร 
  9. นายชินพรรธน์  สิทธิกรชยาพงษ์ 
  10. นางสาวอาริสา  หาญเขตต์ 
  11. นายศราวุธ  แดงมาก 
  12. นายพีรณัฎฐ์  ยาทิพย์ 
  13. นางสาวจิราวรรณ  แก้วจินดา 
  14. นางสาวปาริชาติ  ช้วนรักธรรม 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1. นางสาวดวงฤทัย  นิคมรัฐ 
 2. นางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุสิตากร 
 3. นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง 
 4. นายธวัชชัย  ชาติต านาญ 
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 คณะศิลปศาสตร์ 
 1. นางสาวภัทรมุข พงษธา 
 2. นายพัดยศ  เพชรวงษ์ 
 3. นางสาวญาณาธร  เธียรถาวร 
 4. ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ 
 5. นายนเรศ  กันธวงษ์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์ 

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 1. ดร.ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ 
 2. นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี 
 3. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น 
 4. นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  อารีจงเจริญ 
 6. นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 1. นายคมเขต  เพ็ชรรัตน์ 
 2. นายสาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  พิจักขณา 
 4. นางสาวกิ่งกาญจน์  พิจักขณา 
 5. นางมัทธนี  ปราโมทย์เมือง 
 6. นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน 
 7. นายแทนศรัทธา  อตินุวรรตน์ 
 8. นางสาวปริณัน  บานชื่น 
 9. นายกรณ์พงศ์  ทองศรี 
 10. นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.3.1-1-01 รายงานโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  
สวพ.3.1-1-02 ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สวพ.3.1-2-01 แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
สวพ.3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
สวพ.3.1-3-01 หนังสือการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพของชุมชน จากชุมชนต าบลเขา

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

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สวพ.3.1-5-01 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร 
สวพ.3.1-6-01 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชนและเอกสารรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทาง ในการบริการวิชาชีพ ที่เป็นที่
ต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 

2. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอด และน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับของ

ชุมชน อีกทั้งยังพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
   โครงการบริการวิชาการในหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือก่อให้เกิดรายได้น้อย 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการหารายได้ให้มากขึ้น  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า   เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจยัและบริการวชิาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ดร.ประกอบ  ชาติภุกต ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 – 7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม                      
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นรองประธานกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจและให้ค าปรึกษา รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม และมี
คณะกรรมการด าเนินงานที่มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นประธานกรรมการฯ มีผู้รับผิดชอบ
งานศิลปวัฒนธรรมจาก 9 คณะ กองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการ มีกองศิลปวัฒนธรรม
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. ร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ผลผลิต:การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแนวทางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการและแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามไตรมาส 
 4. ก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผลผลิต 
: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
 6. แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ 
 7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีการศึกษา และสนับสนุนการด าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส 
(กศว. 4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ) อีกทั้งยังมีกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรงานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบุคลากรในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบุคลากรในงาน
บริหารงานทั่วไป ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งกับ
หน่วยงานภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก (กศว. 4.1-1-02 แผนภูมิบุคลากร กศว.) 
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 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 โดย คณะกรรมการท าน ุบ าร ุงศ ิลปวัฒนธรรมได้ร ่วมกันประช ุมจ ัดท าแผ นด้านการท าน ุบ าร ุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าแจ้งนโยบายถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการทราบเพ่ือ แล้วน าไปพิจารณาจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม ให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยการก าหนดวัตถ ุประสงค ์ของแผนให ้บรรล ุตามแผนด้านท าน ุบ าร ุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย คือ  
  1). เพื่อให้การด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแต่ละตัวชี้วัด 

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

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

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

 และยังน าผลการประเมินแผนจากปีท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  น าเสนอโครงการ / กิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรมและทุกคณะ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ส่งกองนโยบาย
และแผน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม / โครงการ จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
 4.  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาค าเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจ ารณา
ความสอดคล ้องกับย ุทธศาสตร์การพ ัฒนามหาวิทยาล ัยและงบประมาณ เหมาะก ับการด า เน ิน งาน                       
เพื ่อสนับสนุนการจ ัดโครงการ/กิจกรรม ด ้านท าน ุบ ารุงศ ิลปะและวัฒนธรรม จากนั ้น  มหาวิทยาล ัย                     
โดยกองนโยบายและแผน จะได้ส่งโครงการเสนอต่อส านักงบประมาณ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาต่อไป 
หากเป็นงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอต่อสภาพิจารณา
อนุมัติต่อไป โดยในปีการศึกษา 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5,034,200 บาท  ซึ่งแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กศว. 4.1-2-01 ) (กศว. 
4.1-2-02) 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประชุมเพ่ือก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระเบียบวาระการก ากับติดตามการด าเนินงานการ
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกครั้ง เพ่ือก ากับติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ แต่ละคณะ ได้รายงานการเตรียมการจัดการด าเนินโครงการที่ก าลังจะ
มาถึง  รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมถึงรายการปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ เพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  โดยมีการก าหนดการประชุมไว้ประจ า
ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  ในวันที่ 10 กันยายน 2561  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  
3. ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่ 19 มีนาคม 2562  
(กศว. 4.1-3-01) (กศว. 4.1-3-02) (กศว. 4.1-3-03) 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมเพื่อประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 85   
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  

      2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
                  คิดเป็นร้อยละ  90  ผลการด าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 94.48 

3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90   ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 95.05  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันสรุปและประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนทุกตัวชี้วัด 
(กศว.4.1-4-01) (กศว.4.1-4-02) 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประชุมร่วมกันและ
สรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และน าไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลการประเมินบรรลุตามตัวชี้วัดความส า เร็จทุกตัว ซึ่งที่ประชุม 
พิจารณาว่าควรให้มีการปรับปรุง ตัวชี้วัดให้มีความท้าทายและสามารถจัดโครงการให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจ อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมใหคงอยู่อย่างยั่งยืน 

อีกทั ้ง ในที ่ป ระช ุมคณ ะกรรมการท าน ุบ าร ุงศ ิลปว ัฒ นธรรมและผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการท าน ุบ าร ุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที ่ม ีข ้อ เสนอแนะจากสรุปผลการด าเน ินงาน              
จ ัดโครงการ/กิจกรรม เช ่น โครงการสืบสานวันส าคัญของชาติ ก ิจกรรมที ่ 3  กิจกรรมเฉลิมพระชนม์                 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีข้อเสนอแนะเรื่องของสถานที่ว่าคับแคบเกินไป 
จึงให้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ จากเดิมจัดที่หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ แล้วจึงมีการปรับเปลี่ยนสถานที่
ไปจัดที่ห้องประชุมโชติเวช ศูนย์โชติเวช เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาคณะอ่ืนๆ ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น (กศว. 4.1-5-01) (กศว. 4.1-5-02 )    
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 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ ข่าวสารโครงการ / กิจกรรม หรือการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมก่อนการด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์                
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ / กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จ ได้มีการสรุปผลการด าเนินงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณาชน ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เผยแพร่ผ่าน Facebook กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร 
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://cul.offpre.rmutp.ac.th/ กองศิลปวัฒนธรรม 
3. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์   
4. เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา (FM 90.75)   
5. เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV ในรายการ ETV News ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2562 
อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการให้บริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการน าเอาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาจัด
โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้อง
ประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกล่องดอกไม้สื่อความรัก 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถุงผ้าสื่อรัก 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเทคนิคการห่อของขวัญ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสื้อสื่อรัก 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวุ้นแห่งความรัก 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมน้ าพันซ์สมุนไพรสื่อรัก 

 โดยทุกกิจกรรมได้มีการจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และจัดท า E-Book ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเผยแพร่วิธีท าในแต่ละกิจกรรมผ่านเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
 นอกจากนี้แต่ละคณะ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารโครงการ / กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                  
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
  เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

 เว็บไซค์ https://www.rmutp.ac.th/ 
 เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ 
 สื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,241 
 เผยแพร่ผ่าน สื่อโทรทัศน์ ช่อง 5 รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่  
 สื่อสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้  
 โทรทัศน์ ช่อง 13 family 
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คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ  
 เผยแพร่ผ่าน Website มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เผยแพร่ผ่าน Website http://room1group1.surachet-r.net/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

Website คณะศิลปะศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

เผยแพร่ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกาออกแบบ 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และกาออกแบบ 
 

 (กศว. 4.1-6-01) (กศว. 4.1-6-02) (กศว. 4.1-6-03) (กศว. 4.1-6-04) (กศว. 4.1-6-05) (กศว. 4.1-6-06)               
(กศว. 4.1-6-07) (กศว. 4.1-6-08) (กศว. 4.1-6-09) (กศว. 4.1-6-10) (กศว. 4.1-6-11) 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 

- 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว. 4.1-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ 1163/2561 
(กศว. 4.1-1-02) แผนภูมิบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-2-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
(กศว. 4.1-2-02) แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2561 

(ปีงบประมาณ 2562) ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-2-03) รายงานการประชุมสภามทร.พระนคร ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 
(กศว. 4.1-3-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
(กศว. 4.1-3-03) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 มีนาคม 2562 
(กศว. 4.1-4-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 มีนาคม 2562 
(กศว. 4.1-4-02) ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน 
(กศว. 4.1-5-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 มีนาคม 2562 
(กศว. 4.1-5-02) ตารางรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน 
(กศว. 4.1-6-01) https://www.cul.offper.rmutp.ac.th 

https://www.facebook.com/rmutpculdiv 
https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv 
ภาพเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
สคริปข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ 
คลิปเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ https://bit.ly/2FP6VIh 
ภาพกิจกรรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 

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

(กศว. 4.1-6-03) http://www.hec.rmutp.ac.th/  
https://www.facebook.com/hecrmutp2016/ 
สื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,241 
เผยแพร่ผ่าน สื่อโทรทัศน์ ช่อง 5 รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่  
สื่อสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้  
โทรทัศน์ ช่อง 13 family 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กศว. 4.1-6-04) http://mct.rmutp.ac.th/ 

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

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

http://www.facebook.com/scirmutp 
(กศว. 4.1-6-07) http://eng.rmutp.ac.th/ 

https://bit.ly/2vuSvYs 
(กศว. 4.1-6-08) http://larts.rmutp.ac.th/2554/ 

https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/?ref=br_rs 
(กศว. 4.1-6-09) http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ 

https://bit.ly/2w2iqGD 
(กศว. 4.1-6-10) http://arch.rmutp.ac.th/ 

https://www.facebook.com/arch.rmutp/ 
 
 
 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการบริการ
วิชาการผ่านโครงการบูรณาการ การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน  

2. มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จากบุคลากรมาไว้ในคลัง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
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เกณฑ์การประเมิน   

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   7 ข้อ  7 5 

 
ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2561   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-    
 
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายคลังฯ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน 
5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงาน

บุคคล 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการ

ครวามรู้ 
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองบริหารงาน

บุคคล 
5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพ 
ผู้อ านวยการส านักประกัน
คุณภาพ 
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5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ 
        ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ 
        แผนกลยุทธ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของสถาบันโดยได้จัดท า 1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2574) 2. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
ผ่านการรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า และได้ถ่ายทอดแผน น าแผนสู่การ
ปฏิบัติ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน รวมถึงการทบทวนการด าเนินงาน และได้
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2574) ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบายระดับชาติ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาประเทศไทย  และการอุดมศึกษาของประเทศไทย  ผลการด าเนิน งานในปี 
ที่ผ่านมา ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
(SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย พบว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็ง 8 ประเด็น จุดอ่อน 22 ประเด็น และสภาพแวดล้อมภายนอก มี
โอกาส 7 ประเด็น และอุปสรรค 9 ประเด็น จากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้น าผลที่ได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ และประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท า
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 (RMUTP Retreat 2018) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพ่ือน าไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผน และมหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรง
บันดาลใจพัฒนา ทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 19 เป้าประสงค ์48 กลยุทธ์ (กนผ. 5.1.1 - 01)  

2. มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนการพ ัฒนามหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที ่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) โดยมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติ
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เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม”  แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านการศึกษาวิเคราะห์ทั้งบริบท
ภายในและภายนอก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และใช้หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) ที่พัฒนา
งานครอบคลุมทุกพันธกิจตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) 4 มิติ  ได้แก่  มิติการพัฒนาองค์กร มิติ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มิติคุณภาพบริการ และมิติประสิทธิผลรวมถึงการบริหารการเงินและงบประมาณ และ
จากที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) ที่มีความสัมพันธ์กับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) ส านักงบประมาณ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน าอื่น ได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อแผนจาก
เดิม แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เปลี่ยนเป็น 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  ทั้งนี้ ได้น าเสนอในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 (กนผ. 5.1.1 - 02) 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
3. จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  (พ.ศ. 2560 – 

2574) และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การด าเนินงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินมาสนับสนุน ซึ่ง มหาวิทยาลัยมี
แหล่งงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่ 1.จากงบประมาณ รายจ่าย 2.จาก
งบประมาณเงินรายได้ คือค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
และ 3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้านอื่นๆ  

แต่เนื่องด้วยบริบทสังคมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จ านวน
ประชากรของประเทศที่เปลี่ยนแปลง อาทิ อัตราการเกิดน้อยลง ประชากรผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น       การ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูร
ณาการมากขึ้น การให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยายามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงจากการวิเคราะห์
งบประมาณแสดงให้เห็นถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงทุกปี และงบประมาณ
เงินรายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษาก็มีแนวโน้มลดลง มหาวิทยาลัยจึงต้องวางกรอบแนวทางการ
บริหารการเงิน และค านึงถึงการหารายได้อ่ืนๆ ด้วย ดังนั้น จึงพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน   กลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) (กนผ. 5.1.1 - 03) เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางการบริหารและเป็นยุทธศาสตร์ทางการเงินในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างรายได้ในการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทางการเงิน พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University ดังนี้ 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพมาตรฐานสากล 
- จัดท าหลักสตูรระยะสั้นที่มีความ
น่าสนใจ เพื่อลองรับการเปลีย่นแปลง
กับจ านวนศึกษาที่ลดลง และเปดิโอกาส
ให้บุคคลภายนอกเข้ามาลงทะเบียน
เรียน เพื่อเปดิโอกาสสรา้งรายได้ให้
มหาวิทยาลยั 

1.พิจารณาบริบททางยุทธศาสตรท์ี่
เปลี่ยนแปลงไป 
- อัตราการเกดิของประชากรลด 
นักศึกษาลด รายได้ลด 
- การจัดสรรงบประมาณลดลง การใช้
จ่ายจากงบรายไดสู้งขึ้น 
- ความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว 
ความสามารถในการหารายได้  
การสะสมรายได ้
2.การจัดสรรงบประมาณสนับสนนุให้
เพียงพอในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
- การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
- การจัดสรรงบประมาณรายได ้
- การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน
อื่น ๆ 
3.แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน 
- งบประมาณแผ่นดิน : ได้รับ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  จ านวน 875,500,900  บาท  
- งบประมาณเงินรายได้ : จัดท า
งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  
308,314,140  บาท  ซึ่งมาจากค่าบ ารุง
การศึกษา 
- งบประมาณอื่น ๆ : การให้บริการ
สังคม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การ
ใช้บริการเช่าพ้ืนท่ี /ห้องประชุม  
  เงินบริจาค การรับท าวิจยั ดอกเบี้ย
จากการลงทุน 
4.นโยบายการบริหารการเงิน 
- เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย โดยเน้นงบประมาณเชิงบรูณา
การ ซึ่งมีโอกาสไดร้ับเงินจ านวนสงูขึ้น 
- จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จาก
รายได้หลัก คือ รายได้การจดัการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
มหาวิทยาลยัไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณรายจา่ย 
ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
มหาวิทยาลยั ดังโครงการตามหมวด
รายจ่าย ตามระเบียบส านักงบประมาณ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดย
มีงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนนิงาน 
ดังนี้  
งบประมาณรายจ่าย 853,407,000 บ. 
งบประมาณรายได ้303,225,440 บ. 
รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 
1,156,632,440 บ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
- แสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก
ด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภายนอกระดับชาติหรือระดับสากลเพื่อ
น าเงินทุนมาจัดท าวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
งบประมาณรายจ่าย 14,093,900 บ. 
งบประมาณรายได ้2,430,500 บ. 
รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 
16,542,400 บ. 
- มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการหารายได้
จากการท าวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการ
วิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมี
คุณภาพ 
- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูจ้าก
ผลงานวิจัยแล้วน าไปบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
- ด าเนินการจดัโครงการบริการสังคม 
ทั้ง 2 รูปแบบ คือแบบให้เปล่า และ
แบบหารายได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
งบประมาณรายจ่าย 4,999,800 บ. 
งบประมาณรายได ้624,200 บ. 
รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 
5,624,000 บ. 
- มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการหารายได้
จากการบริการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอ้ม
อย่างยั่งยืน 
- บูรณาการองค์ความรู้ หรือสร้างองค์
ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และท านุ
บ ารุงอย่างยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
งบประมาณรายจ่าย 3,000,000 บ. 
งบประมาณรายได ้2,034,200 บ. 
รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 
5,034,200 บ. 
-มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างจติส านึกใน
ด้านการประหยดัและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับ
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ทางการเงิน 

 - รายไดส้ะสมของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลยั สะสมจากรายได้อื่น ๆ 
เช่น รายได้จากการบริการสังคม การ
บริหารทรัพย์สิน ดอกเบี้ยจากการลงทุน 
เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

 

มหาวิทยาลยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งมีคุณภาพ 
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสดุ รวมถึง
การสร้างรายได้เพิม่จากพื้นท่ี โดยอาจ
เปิดให้หน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้
บริการเช่าพ้ืนท่ีต่างๆ 
- จัดตั้งส านักจัดหารายได้ เพื่อเปน็ส่วน
งานท่ีท าหน้าที่บริหารและบริการ
หน่วยงานกับการหาประโยชน์จากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลยั เพื่อให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดและเกดิผลดีแก่
มหาวิทยาลยั 

งบประมาณรายจ่าย 853,407,000 บ. 
งบประมาณรายได้ 303,225,440 บ. 
รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 
1,156,632,440 บ. (เป็นตัวเลขเดยีวกับ
ยุทธศาสตร์ที่1เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงกัน) 
  ทั้งนี้ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตามที่ได้รับจดัสรรตามพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนนิการ
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์ โดยจัดสรรแยกตามหมวด
รายจ่ายแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการ
บริหารจดัการในส่วนรายได้อื่นๆ (ตามที่
ได้อธิบายในการเชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แล้ว) โดยมไิด้น ามาจัดสรรให้หน่วยงาน 
แต่เก็บมาเป็นรายไดส้ะสมของ
หน่วยงาน เพื่อรองรับการปรบั
งบประมาณจากภาครัฐบาล 

 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
4. มหาวิทยาลัยด าเนินงานบูรณาการโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้การด าเนินงานตาม 37 ดัชนีชี้วัด เพ่ือใช้ดัชนีชี้วัด
พร้อมค่าเป้าหมายรายปีเป็นกรอบแนวทางในการวัดความก้าวหน้า และวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
และเพ่ือให้หน่วยงานด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการ
ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลการด าเนินงานมาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงาน วางแผนใน
อนาคตเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และน าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ (กนผ. 5.1.1 - 04)  

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริบททางยุทธศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ พ.ศ. 2562 ได้
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จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมข้ึน เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมถึงเมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้สัก
ระยะหนึ่งแล้วพบว่า ดัชนีชี้วัดบางตัวยังขาดประสิทธิภาพในการวัดผลการด าเนินงาน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น  
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการทบทวนดัชนีชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 - 2564) เพ่ือ
น าไปใช้พัฒนามหาวิทยาลัยโดยได้พิจารณาตามรายละเอียดดัชนีชี้วัดความส าเร็จฯ เป็นรายตัว พร้อมทั้งพิจารณาค่า
เป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จฯ จากรองอธิการบดีทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของแนวทาง
ปฏิบัติในการติดตามประเมินผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าข้อมูลเสนอต่อการประชุม
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้อนุมัติดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 - 2564) และจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (กนผ. 5.1.1 - 05) และได้ถ่ายทอดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
(ปีการศึกษา 2561 - 2564) รวมถึงคู่มือดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังกล่าวสู่การปฏิบัติ (กนผ. 5.1.1 - 06) 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
5. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานจากทุก

หน่วยงานในสังกัด และจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน  
2 ครั้ง ต่อปี ได้แก่ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา และกองนโยบายและแผนจะน าข้อเสนอแนะใช้ประกอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป โดยผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีรายละเอียด ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

     - ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนี
ชี้วัด จ านวน 40 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.57 ของดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 61 ดัชนีชี้วัด จ าแนกเป็น  

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 
35 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.81 จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 54 ดัชนีชี้วัด 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บรรลุค่าเป้าหมาย
จ านวน 5  ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 7 ดัชนีชี้วัด  

ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2561 (กนผ. 5.1.1 - 07) โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอแนะ ในส่วนของ  
จ านวนนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้แต่ละคณะมีการวางแผน
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้มีมาตรการผลักดันให้นักศึกษาของแต่ละคณะส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

 ด้านการเรียนการสอน โดยเพ่ิมและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ อาทิ หลักสูตรการเรียน 
การสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้มีจ านวนผู้เรียนในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือเป็นการส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าผลิตผลงานวิชาการและปรับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และ มีศูนย์
เฉพาะทางท่ีช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการจดสิทธิบัตร การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์
และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งรายได้ในอนาคตของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งได้ 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเพ่ิมและพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบรับการ input นักศึกษา
ต่างชาติ เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสอดรับการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่สากล การจัดสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือดึงดูดให้บุคลากรที่มีควา มรู้ความเชี่ยวชาญ 
เข้ามาร่วมงานและร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  เพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และการเป็น Digital University  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้
บรรลุค่าเป้าหมาย ซ่ึงผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) บรรลุค่าเป้าหมายของ
ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 31 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 39.74 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 78 ดัชนีชี้วัด 
และเมื่อพิจารณาแยกเฉพาะรายดัชนีชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่บรรลุผล ทั้งสิ้นจ านวน 47 
ดัชนีชี้วัดจาก 78 ดัชนีชี้วัด พบว่า มีดัชนีชี้วัดที่ด าเนินการแล้วแต่ผลการด าเนินงาน/กิจกรรมยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 
22 ดัชนีชี้วัด ประกอบกับมีดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ จ านวน 25 ดัชนีชี้วัด (จ าแนกเป็น
ดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ดัชนีชี้วัด และดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 23 ดัชนีชี้วัด)  

ดังนั้น การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน มีผลการด าเนินงานของ
ดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายแล้วทั้งสิ้น จ านวน 31 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58 .49 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 53 ดัชนีชี้
วัด (ไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ) จ าแนกเป็น 

  ดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 27 ดัชนีชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 72.97 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 37 ดัชนีชี้วัด และเมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีชี้วัดที่ไม่นับรวมดัชนีชี้วัด 
ที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 2 ดัชนีชี้วัด  (ดัชนีชี้วัดที่ 5.3.1.1 และดัชนี 
ชี้วัดที่ 5.3.2.2) พบว่าผลดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่บรรลุผลค่าเป้าหมายจ านวน 27 
ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.14 จาก 35 ดัชนีชี้วัด  
  ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บรรลุค่าเป้าหมาย  จ านวน 4 ดัชนี 
ชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 9.76 จากดัชนีชี้วัดทั้งสิ้น 41 ดัชนีชี้วัด ซึ่งจาก 41 ดัชนีชี้วัดมี 23 ดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการ
ประเมินสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย (ไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่รอผลการ
ประเมินสิ้นปีงบประมาณ) 4 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 จาก 18 ดัชนีชี้วัด ซึ่งสาเหตุที่ดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่ยังไม่



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-72                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่ง
ต้องรอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ   

  ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 5/2562เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (กนผ. 5.1.1 - 08) โดยประธานได้พิจารณาผลการด าเนินงาน และมีข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดเป็นระยะควบคู่ไปกับการก ากับติดตาม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบกองนโยบายและแผนแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (กนผ. 5.1.1 - 09) 
มีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 
31 มีนาคม 2562)  

 แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตาม  
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้ 

 ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยให้คณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันหารือเพ่ือหาแนวทาง มาตรการและจัดท าแผนในการสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในการน าผลการสอบไปใช้ประโยชน์
ต่อ หรือมีผลต่อการวัดผลด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยเพ่ิมเติมคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา
ในคู่มือนักศึกษา  

ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้ารับการจดสิทธิบัตร การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมขึ้น  

และเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ คาดว่าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจะได้ผลการด าเนินงาน 
ที่สมบูรณ์และส าเร็จตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

การทบทวนผลการด าเนินงาน 
6. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และวัดผลด้วยระบบคุณภาพ 

PDCA เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์คือการประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย
ก า ร ด า เน ิน ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ป ี แ ล ะ น า เส น อ ต ่อ ผู ้บ ร ิห า ร ร ะ ด ับ ส ูง แ ล ะ 
สภามหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อทราบและขอข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และ 
น าข้อเสนอแนะรอบ 6 เดือนมาปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างปี เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
เพ่ื อปรับปรุ งให้ ดี ขึ้ น ตามกรอบเวลา และน าข ้อ เสนอแนะรอบ  12 เด ือน  ไปประกอบการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป  
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

กนผ. 5.1.1 - 01 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

กนผ. 5.1.1 - 02 - แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กนผ. 5.1.1 - 03 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2565 

กนผ. 5.1.1 – 04 - แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กนผ. 5.1.1 - 05 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 4.11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) 

กนผ. 5.1.1 - 06 - หนังสือที่ อว.0652.18/200 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งคู่มือดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ปีการศึกษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

กนผ. 5.1.1 - 07 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบ
วาระท่ี 4.3 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

กนผ. 5.1.1 - 08 - มติการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) 

กนผ. 5.1.1 - 09 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 4.11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) 

 
 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก จึงมีนโยบายให้

ทบทวนศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   

2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 
2561 – 2564) ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ ซึ่งได้มีการปฏิรูป
กระบวนการจัดท าแผนในการทบทวนบริบทต่างๆ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

 
 

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

 

 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในแต่

ละหลักสูตรโดยมีการมอบหมายกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารระดับสูงของคณะ รวมทั้งผู้รับผิดชอบระดับต่าง ๆ 
2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร

พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทาง การด าเนินการต่างๆ ก าหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย การกระจายต้นทุนเข้าสู่
หลักสูตร ซึ่งสามารถสรุปได้อังนี้.- และน าผลของการค านวณต้นทุนมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ต่างๆ และน าส่งให้คณะได้พิจารณาเพ่ือเป็นการประเมินถึงการบริหารในแต่ละหลักสูตรของทุกคณะต่อไป (กค.
5.1.2-01) , (กค.5.1.2-02) 

2.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ใน
พันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค ทั้งมหาวิทยาลัยปันเข้าสู่คณะด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
2.3   ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง น าสู่คณะตามรายชื่อของบุคลากร 
2.4   น าค่าใช้จ่ายลงสู่ส านักงานคณบดี และหลักสูตรสาขาวิชา 
2.5   ปันค่าใช้จ่ายจากส านักงานคณบดี ลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
2.6   การค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยน าจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลา  เทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 
3 ขอบเขตการค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นการน าต้นทุนของ

คณะจากรายงานทางการเงินของระบบบัญชี ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 
3.1 ขอบเขตด้านหลักสูตร การรายงานต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใน 9 คณะ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 57 หลักสูตร 
3.2 ขอบเขตด้านค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่รายงานทางการเงินของระบบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในผลผลิตการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่า
การศึกษาบุตร) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายอื่น 

3.3 ขอบเขตด้านเวลา เป็นผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

4 กองคลังด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรตามแนวทางข้างต้น  
5 เมื่อด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้น าส่งข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรให้

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณา และวิเคราะห์เพ่ิมเติมถึงรายละเอียด ของต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงหรือต่ า และน าข้อมูล
ไปใช้ในการพิจารณาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน ดังนี้ (กค.5.1.2-03) 
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การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 
ด้านประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อหลักสูตรสาขาวิชา แบ่งเป็น 

1) หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ พบว่า หลักสูตรที่มีต้นทุนต่ าสุดคือ คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตรวิชาการบัญชี 
มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 44,150.75 บาท (โดยมีต้นทุนในการผลิต นักศึกษาจ านวน 54,678,940.75 บาท ค่า FTES 
เท่ากับ 1,238.46 ) 

หลักสูตรที่มีต้นทุนสูงสุด คือ คณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  มีต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 184,508.49 บาท (มีต้นทุนในการผลิตนักศึกษาจ านวน   6,350,782.11 บาท ค่า FTES ที่ต่ าที่สุดคือ 34.42 
) เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูง  เนื่องจากบุคลากรในสังกัดหลักสูตรนี้เป็นบุคลากรที่ต้อง
ปฏิบัติการสอนในหลักสูตรอ่ืน ๆด้วย 

2) หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานใน 7 คณะ ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
และเมื่อได้พิจารณาแล้วพบว่า หลักสูตรที่มีต้นทุนต่ าสุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการ
บ ารุงรักษา มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 65,094.43 บาท (ต้นทุนการค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 1,401,483.10 บาท และมี
ค่า FTES เท่ากับ  21.53) 

หลักสูตรที่มีต้นทุนสูงสุดคือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ใน มีต้นทุนต่อ
หน่วย เท่ากับ  339,780.78 บาท (มีต้นทุนในการผลิตนักศึกษาจ านวน  6,948,516.94 บาท มีค่า FTES เพียง 
20.45 ) สาเหตุเพราะมีจ านวนนักศึกษาน้อยมาก  จึงท าให้ต้นทุนต่อหลักสูตรสูงที่สุดในผลผลิตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าด้านสังคมศาสตร์ เนื่องด้วยในทั้ง 7 คณะนี้มี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาในแต่ละงบรายจ่ายค่อนข้างสูง เช่น ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรในส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคาที่ค่อนข้างสูงจากผลผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้
มีอาคารเรียนและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบการจัดการศึกษาจ านวนมากในทุกคณะที่ค่อนข้างมาก  

จะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อหลักสูตรในการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีต้นทุน
ต่อหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  

1) การพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ และมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต่าง ๆ  

2) การพัฒนานักศึกษาต้องมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ    

3) สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุนครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา
ระบบการให้บริการ WIFI ทุกพ้ืนทีห่้องปฏิบัติการในทุกหลักสูตร 

 จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้งบบุคลากร ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทน และงบอุดหนุน สูง ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการน าต้นทุนต่อหลักสูตรมาใช้  เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ว่าควรวางแผนและบริหารโดยให้ความส าคัญองค์ประกอบใดของต้นทุน รวมถึงการสะท้อนการ
คิดค่าเทอม การบริหารการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่า คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรเพ่ือ
ตัดสินใจเพิ่ม หรือควบคุมต้นทุน รวมถึงการเปิดหรือปิดหลักสูตร การประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรหรือโปรแกรม
การเรียนที่ทันสมัย รวมถึงงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่เกิดนวัตกรรม สร้าง Stakeholder Engagement เพ่ือ
น ามาพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ปัญหาจริง Problem-based สามารถบริหารการจัดการ
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เรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า รวมถึงการบริหารการเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นหลักสูตรในปีงบประมาณ 2561  พบว่า จ านวนนักศึกษาที่รับจริง
ต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้  และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัย
จึงมีนโยบายให้หน่วยงานทบทวนลดค่าใช้จ่ายในแต่ละงบรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า โดยการจัดท า
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มของ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ร่วมทั้งลดจ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีความซ้ าซ้อนทั้งในผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์ และ
ผลผลิตสังคมศาสตร์ และส่งเสริมให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้ค่า FTES สูงขึ้นเพ่ือให้
ต้นทุนต่อหลักสูตรลดลงและเกิดความคุ้มค่าในทุกหลักสูตรต่อไป (กค.5.1.2-04) 

ด้านประสิทธิผล ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมในการศึกษา อาจมีความไม่คุ้มค่าในบ้างหลักสูตร แต่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการในปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับ
ชื่อเสียงมากมายอาทิเช่น 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทีม “RMUTP RACING” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขัน Shell  Eco Marathon Asia 2018 ณ สนาม Changi Exhibition Centre 
ประเทศสิงคโปร์ และได้รางวัลประเภท prototype  (ICE) ล าดับที่ 11 ด้วยสถิติ 231.5 กิโลเมตร ต่อน้ ามันเชื้อเพลิง 
1 ลิตร 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันท าอาหาร และการแกะสลักผักผลไม้ใน
งาน  The 26 th International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice 
Equipment, Supplies & Services และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “กิน อยู่ อย่างไทย ก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0” 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Future Logo Design Contest) ซึ่งได้รับรางวัล
ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร Future Engineering Consultants CO., LTD และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 และรางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 2 ในการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ โครงการ dCubic Space Video 
Contest จัดโดย dCubic Space นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการ
ประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “สื่อภาพนิ่ง 
Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต” โครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม ่

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
จากการประกวดแข่งขันวิชาการ Start Up Transport 4.0 ซึ่งจัดโดยสมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทย 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Marketing Plan Contest 10.0 
A.P.HONDA ในกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย และประกาศนียบัตรเหรียญเงินประเภท  : 
ทักษะวิชาชีพทางด้านไอที จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ซึ่งจัดโดยบริษัท เอ
อาร์ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ผู้มีผลงานดีเด่นใน
วัฒนธรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ในงานมอบรางวัล “ราชมงคล
สรรเสริญ” ณ มทร.ธัญบุรี 
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นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทและ 10,000 บาท จากการประกวดโครงการ Smart Guard Box ป้อม
ยามอัจฉริยะ โดยบริษัทสินธรณี พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด ณ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ นักศึกษาสาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาและประดิษฐ์  สายรัดข้อมือฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุซึ่งสามารถส่งสัญญาณ
เตือนภัย ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและศักยภาพในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยใช้หลักของ Universal 
Design ซึ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายทางกายภาพและสภาพแวดล้อม และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017 รับเงินรางวัล 30,000 บาท 
ภายใต้โจทย์การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งผลิตภัณฑ์ซอสพริก ศรีราชา ตราศรีราชาพานิช 

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกายชาย
ยอดเยี่ยม จากการประกวด Fashion Show Young Designer Awards 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น The Debut 
Project 8 จัดโดย ณ ห้างสรรพสินค้า ZEN และส าหรับในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครทั้ง 9 คณะ เมื่อจบการศึกษาแล้วได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ในระดับปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 83 ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตมีคุณภาพพร้อมใช้  
 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

กค.5.1.2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หนังสือน าส่งรายงานต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร 

กค.5.1.2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ครั้งที่1/2562 
กค.5.1.2-03 รายงานต้นทุนต่อหลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กค.5.1.2-04 แผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
จุดเด่น 
     มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการรวมรวบข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการค านวณต้นทุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
     พัฒนากระบวนการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร เพ่ือระบุค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรให้ชัดเจนลดอัตราการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร  
 

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

 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
        ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ 
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน โดยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่ 1130/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือท า
หน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.5.1.3-01) มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและทิศทางใน
การบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 2. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวาง
ระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 3 ระยะ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  9 เมษายน 
และ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานและ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 11 เรื่อง (กนผ.5.1.3-02) 
และการจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กนผ.5.1.3-03) แล้วพบว่า มีความเสี่ยง 
จ านวน 1 เรื่อง ที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ความเสี่ยง
ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ เรื่องแนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม และมหาวิทยาลัย ได้
ด าเนินการจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือ
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
ความเป็นดิจิทัลแห่งศตวรรษท่ี 21 ในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 - การเป็น Digital University 
 - การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง 
 - การป้องกันชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากสื่อสังคมออนไลน์ 
 2) ประเทศไทยมีแนวโน้มของโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลง อัตราการเกิดมีแนวโน้ม
ลดลงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ในอนาคต
เพราะมหาวิทยาลัยต้องอาศัยนักศึกษาในจ านวนที่มากพอในการด าเนินการ 
 3) สถานการณ์ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน มีจ านวนหลายแห่งและมีความพร้อม
ในด้านการจัดการเรียนการสอนจึงท าให้เกิดอัตราการแข่งขันสูง 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกัน
พิจารณายกร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 เรื่อง (กนผ.5.1.3-04) เสนอ
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เข้าที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก (ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริห ารความ
เสี่ยงฯของมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง  
แนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี โดยที่
ประชุมมีการพิจารณาดังนี้ (กนผ.5.1.3-05) 
  - เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 12 เดือน จ านวน 11 เรื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการบริหารความเสี่ยงภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย พบว่า มีความเสี่ยงลดลง คิดเป็นร้อยละ 91.00 และไม่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 9.00 โดยความเสี่ยงที่ไม่
ลดลง ได้แก่ การหารายได้จากงานบริการสังคม เนื่องจากไม่สามารถผลักดันให้มีการหารายได้ให้เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ ซึ่งที่ประชุม ดังกล่าว เห็นชอบให้น าความเสี่ยง เรื่องดังกล่าว มาบริหารความเสี่ยงต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการควสามเสี่ยงเรื่องดังกล่าว ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถน ารายได้จากงานบริการสังคมมาพัฒนาและบริหารกิจการมหาวิทยาลัย และพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  - เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
   1) การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University 
   2) การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 
   3) แผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
   4) แผนการจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว 
   5) แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม 
  - เห็นชอบแนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือแต่งตั้งและ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด าเนินการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านนั้นๆ พร้อมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 3. มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ (กนผ. 5.1.3-06) และมีการก ากับ ติดตาม พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (กนผ. 5.1.3-07) โดยผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ที่ได้จากผู้ที่รับผิดชอบในในแต่ละประเด็นพบว่า สามารถลดระดับของความ
เสี่ยงลงและอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ โดยมีการสรุปผลการรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กนผ. 5.1.3-08) 

จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่ 2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้ 

ความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ประเทศไทย 4.0 

file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-08%20(ส่งแผนบริหารความเสี่ยง_ปี61).pdf
file:///G:/SAR/SAR%2061/(ร่างล่าสุด)%20SAR%20มหาวิทยาลัยฯ%2061/2.(เชาว์)%20SAR%20ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย%2061/2.%20SAR%20ความเสี่ยง%20มหาวิทยาลัย%2061/5.1.3%20การบริหารความเสี่ยง/กนผ.%205.1.3-09%20ขอให้จัดส่งข้อมูลและขอเชิญประชุมคณะกรรมการคณะทำงาน).pdf
file:///C:/Users/gift-pc/Desktop/กนผ.%205.1.3-10%20(รายงานรอบ%206%20เดือน_61).pdf
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ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและความเป็นดิจิทัล
แห่งศตวรรษท่ี 21 
2. นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเน้นการขับเคลื่อนประเทศ 
ยุคดิจิทัลเข้าสู่ประเทศไทย 4.0   
3. ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
หลายแห่งทีม่ีความพร้อม 
ในด้านการจัดการเรียน 
การสอน ซ่ึงท าให้เกิดอัตรา 
การแข่งขันสูง 
4. นักเรียนไม่มาสมัครเรียน
เนื่องจากหลักสูตรล้าสมัย  

    มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0 และการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาเพ่ือปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการรวมถึงได้ด าเนินการปรับปรุง
อาคารเรียนให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ส่งผลให้ปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัย มีจ านวน นักเรียน/นักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง
หลักสูตรที่รับนักศึกษาไว้สูงกว่าแผน มีรายละเอียด ดังนี้  

สาขาวิชา 
แผนรับ 

นศ. (คน) 

จ านวน
ที่มาสมัคร 

(คน) 

รับจริง 
(คน) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ (ปวช.) จ านวน 4 สาขาวิชา 
1. ช่างยนต์-ยานยนต์ 35 141 44 
2. ช่างกลโรงงาน-เครื่องมือกล  35 62 44 
3. ช่าวไฟฟ้าก าลัง-ไฟฟ้าก าลัง 70 220 81 
4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์-
อิเล็กทรอนิกส์  

35 134 44 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปกติ จ านวน 13 สาขาวิชา 
1. การท่องเที่ยว 70 165 75 
2. การโรงแรม 70 168 88 
3. วิทยาคอมพิวเตอร์ 105 178 115 
4. การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

70 138 83 

5. ระบบสารสนเทศ-พัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

70 144 85 

6. วิศวกรรมเครื่องกล 70 215 91 
7. วิศวกรรมไฟฟ้า 70 217 95 
8. วิศวกรรมโยธา 30 88 43 
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ปัจจัยเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชา 
แผนรับ 

นศ. (คน) 

จ านวน
ที่มาสมัคร 

(คน) 

รับจริง 
(คน) 

9. วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 70 98 71 
10. ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-
ออกแบบแฟชั่น 

35 154 49 

11. อาหารและโภชนาการ*** 150 279 180 
12. อุตสาหกรรมการบริการ
อาหาร*** 

30 115 79 

13. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน*** 245 477 297 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี สมทบ จ านวน 1 สาขาวิชา 
1. ภาษาไทยประยุกต์   15 24 18 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ จ านวน 4 สาขาวิชา 
1. การตลาด-การบริหารการตลาด   70 136 76 
2. การบัญชี-การบัญชีการเงิน   35 69 40 
3. การจัดการ-การจัดการทั่วไป   35 52 42 
4. การจัดการ-การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน   

35 112 54 

ระดับปริญญาตรีเทียบโอนสมทบ จ านวน 4 สาขาวิชา 
1. การบัญชี-การบัญชีบริหาร 60 128 73 
2. ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  

30 76 42 

3. วิศวกรรมเครื่องกล  25 87 34 
4. วิศวกรรมไฟฟ้า 25 119 38 
ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ปกติ จ านวน 4 สาขาวิชา 
1. เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรม
เพ่ือความยั่งยืน  

30 68 38 

2. วิศวกรรมอุตสาหการ-
วิศวกรรมเครื่องกล  

25 64 33 

3. อาหารและโภชนาการ 30 83 59 
4. การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  20 37 26 
ระดับปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย ์จ านวน 4 สาขาวิชา 
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต- 
การจัดการ  

20 29 23 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-82                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหต ุ: *** จ านวนส่วนตา่งรับจริงเกินแผนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป         

      จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และผลจากการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละสาขา 
ส่งผลให้ความเสี่ยงเรื่อง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขา 
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยฯี ลดลง  

      นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2562  
เพ่ือให้ทันต่อพลวัตด้านเทคโนโลยีในระดับ mega trends ที่มีการเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา และส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยมีการยกระดับมาตรฐานด้านหลักสูตร ให้เป็นที่สนใจของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิตในทุกภาคส่วน จึงได้จัดท าหลักสูตรใหม่ จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

ที ่
หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 

สาขาวิชา 
วัตถุประสงค์และความสอดคล้องกับ

เทคโนโลยี 4.0 
1. หลักสตูร

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ในการ
ค้นคว้าวิจัยขั้นสูง การวิเคราะห์เพือ่แก้ปัญหา
และการพัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่ง
เป็นวิชาชีพท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรม
ในยุค 4.0 

2. หลักสตูร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. หลักสตูร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

สาขาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจ 

- เพื่อผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติที่เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยี มีความรู้ และความสามารถตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้
เทคโนโลยีดิจิทลั  

สาขาวิชา 
แผนรับ 

นศ. (คน) 

จ านวน
ที่มาสมัคร 

(คน) 

รับจริง 
(คน) 

2. คหกรรมศาสตร์-อาหารและ
โภชนาการ  

10 15 12 

3. คหกรรมศาสตร์- 
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  

5 14 11 

4. คหกรรมศาสตร์-ธุรกิจอาหาร  5 16 13 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ในกิจกรรมความเสี่ยงอ่ืนๆ ดังนี้   

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

การพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือรองรับการเป็น 
Digital University 
(ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์) 

- มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 
พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับการเป็น Digital University โดยเฉพาะและเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนด
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพของตนและเป็นผู้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษา 

1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 50  

5. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

5.1 มีระบบการพัฒนาทุนมนุษย์
เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมือ
อาชีพพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

5.1.2 ร้อยละบุคลากรที่มีการ
พัฒนาด้านดิจิทัล 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 50 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน จ านวน 
6 โครงการ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 373 คน โดยมีผลการด าเนินการตามค่าเป้าหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ดังนี้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ จ านวน 
(คน) 

ค่าเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาทักษะ
ดิจิทัล 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(ร้อยละ) 

1. โครงการส่งเสริม
บริการสังคมสู่ 
Digital Economy 

- เพ่ือฝึกอบรม
และเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้าน
การตลาด
ออนไลน์ 

105 90.00 98.13 

2. โครงการกลยุทธ์การ
จัด การเรียนการ
สอนสู่โลกดิจิทัล 

- เพ่ือพัฒนา
คณาจารย์ใน
การจัดการเรียน
การสอนให้
สอดคล้องกับ
กลุ่มผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

50 85.00 91.00 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ จ านวน 
(คน) 

ค่าเปา้หมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะ

ดิจิทัล 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินการ 
(ร้อยละ) 
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กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการรายงาน 

     จากตารางแสดงผลดังกล่าว พบว่า ผลการประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร มีผลการด าเนินงานเกินค่าเป้าหมาย จ านวน 5 โครงการ และเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 โครงการ ส่งผลให้ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์ เรื่อง การ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเป็น Digital University มีแนวโน้มลดลง 

3. โครงการการ
ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
การปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
รองรับการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21   

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
เพ่ิมทักษะ 
การปฏิบัติงาน
ด้าน
คอมพิวเตอร์ 

60 85.00 85.00 

4. โครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บังคับบัญชาที่
รับผิดชอบงานด้าน
สารบรรณ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- เพ่ือพัฒนา
บุคลากรยุคใหม่
มีการท างานที่
ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสาร
บรรณ และการ
ใช้ระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

83 80.00 85.21 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สื่อสารองค์กรสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสื่อสาร
องค์กรมุ่งสู่
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

50 60.00 85.00 

6. โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานวิเคราะห์
ข้อมูล 

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
เพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์มี
ความรู้สามารถ
น าไปใช้
ปฏิบัติงานได้ 

25 85.00 85.00 

 
4. มหาวิทยาลัย มีการทบทวนการประเมิน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยได้น าผลการอบรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร 
ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประม าณ 
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พ.ศ. 2561 และผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย จะน ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว  
เสนอในที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพ่ือรับทราบ และมหาวิทยาลัย  
จะมีการติดตามพร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในล าดับต่อไป 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กนผ. 5.1.3-01) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1130 /2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(กนผ. 5.1.3-02) 
หนังสือที่ ศธ 0581.16/770 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอให้รายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 

(กนผ. 5.1.3-03) 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 
เดือน 

(กนผ. 5.1.3-04) 
แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(กนผ. 5.1.3-05) 

รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 4.2 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
เสนอแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งแนวทางการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562  

(กนผ. 5.1.3-06) 
หนังสือที่ ศธ 0581.16/767 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(กนผ. 5.1.3-07) 
หนังสือที่ ศธ 0581.16/104 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

(กนผ. 5.1.3-08) 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
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จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัย มีกระบวนการในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดอบรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้มีการจัดอบรมฝึกปฏิบัติ (Workshop)  

2. มหาวิทยาลัย มีการให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 

 
 

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

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
         มหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน และการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงาน  
ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
          1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติร าชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) บริบทต่างๆ ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ดังนี้ 
 1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
 1.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณไว้ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์  48 กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น 
                   - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 54 ตัวชี้วัด 
                   - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2561  7 ตัวชี้วัด (กบ.5.1.4-01)   
 1.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณไว้ร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 เป้าประสงค์  61 กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 78 ตัวชี้วัด  จ าแนกเป็น 
                  - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 37 ตัวชี้วัด 
                   - ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ 2562  41 ตัวชี้วัด (กบ.5.1.4-02) 
              1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่ามห าวิทยาลัยบรรลุ
เป้าประสงค์ตามแผน และเป็นที่รู้จัก ยอมรับของสังคมโดยมีรางวัลการันตี  ดังนี้ 
             1.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดจ านวน 40 ตัวชีว้ัด จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.57 (กบ.5.1.4-03) 

 -  รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับ
รางวัลอินทรจักร สาขาบุคคลส าคัญที่น่ายกย่องแห่งปี พ.ศ. 2561 และ ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับรางวัล สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2561 จากสมาคมพัฒนา
ผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยท างาน องค์กรวัยรุ่นอาเซี่ยนเพ่ือความร่วมมือและการหารือในภูมิภาค  
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  การได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 5.3 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอ้ือต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วม
และธรรมมาภิบาล 

- นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่อง 
แต่งกายชายยอดเยี่ยม จากการประกวด fashion show Young Designer Awards 2018 รวมทั้งนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภททีมจากการ  
แข่งขันหมากล้อมระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2561 
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- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้า 10 รางวัล การแข่งขันท าอาหารและแกะสลักในงาน 
THAIFEX-world of Food Asia 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ
หอการค้าไทย และโคโลญ เมสเซ่ เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   
จังหวัดนนทบุรี  
             การได้รับรางวัลดังกล่าวของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะเทคโนโลยี         
คหกรรมศาสตร์ เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแข่งขัน (กบ.5.1.4-04)  

-  จากการประเมินผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 77  ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 
71.36  และผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่ได้ งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 85 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 92.40  จากการที่นักศึกษาได้งานท าที่
ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล  เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึง
ของสังคม (กบ.5.1.4-05)  
              1.2.2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดจ านวน 31 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 78 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 39.74 (กบ.5.1.4-06) 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 93.67  จากการที่นักศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  เป้าประสงค์ท่ี 1 .4 บัณฑิต
คิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม (กบ.5.1.4-07)  
           2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
              การบริหารราชการให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามพันธกิจในการ
ด าเนินงานเพ่ือไม่ให้เสียงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา  2557 -2561 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี) เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบระบบงานงบประมาณที่เน้น
ผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ตามก าหนดส านักงบประมาณ  
และมหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการติดตามเป็นประจ าทุกไตรมาส  ของปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 
2562  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ (กบ.5.1.4-08 - กบ.5.1.4-19) 
              2.1 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพ่ือให้การจัดส่ง เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  
ลดค่ากระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสาร และที่ส าคัญท าให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
(กบ.5.1.4-20)  

   2.2 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management – BPM) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) มาบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกอง
นโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพ่ือความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูลให้เกิดความสะดวกคล่องตัว 
และรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.5.1.4-21)  
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               2.3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และตอบสนองความต้องของประชาชนและผู้ มี  ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
                   1)  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่  17-19 ธันวาคม 2561 (กบ.5.1.4-22) 
                2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 2 ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
                   ระยะที่ 1 ด าเนินโครงการฯ วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 
                   ระยะที่ 2 ด าเนินโครงการฯ วันที่ 3 เมษายน 2562 
                   ระยะที่ 3 ด าเนินโครงการฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  (กบ.5.1.4-23) 
                   3)  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหาร
ทรัพย์สินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (กบ.5.1.4-24)  
                   4)  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ  
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562  (กบ.5.1.4-25) 

              3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
               ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนองความคาดหวัง
และความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา 
บุคลากร ประชาชน ผู้รับบริการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดังนี้ 
              3.1 จัดกิจกรรม โครงการรับฟังความคิดเห็น พบปะบุคลากร และกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ชุมชน และเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น   
                   1)  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น 2  ในวันที่ 1 กันยายน 2561  (กบ.5.1.4-26)           
                   2)  โครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทอลส าหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0  ระหว่าง
วันที่ 13-14 กันยายน 2561 (กบ.5.1.4-27)      
   3)  โครงการซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พ่ีให้น้อง ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 (กบ.5.1.4-28)      
              3.2 มหาวิทยาลัย จัดให้มีการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการ 
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานเพ่ือการท างานอย่างมีระบบ อาทิ เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดให้มีจุด
ศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษา หรือที่ เรียกว่า one stop service ซึ่งนักศึกษาทุกคนของ
มหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว โดยก าหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญภายในเวลาที่ก าหนด อีกทั้งได้รับการ
บริการที่ดี และตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (กบ.5.1.4-29)  
              3.3 มหาวิทยาลัย จัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในเรื่องสิทธิต่างๆ เช่น กระบวนการขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี  
การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กบ.5.1.4-30 – กบ.5.1.4-33) 
              3.4 การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่ 

    จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์  
จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนช่องทางต่างๆ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ
หนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานสังกัด ดังนี้ 
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               1)  จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 1  
หน้ากองสื่อสารองค์การ (กบ.5.1.4-34) 
               2)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx  (กบ.5.1.4-35) 
               3)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางโทรศัพท์สายตรงกองบริหารงานบุคคล    
งานวินัยและนิติการ เบอร์ 02-665-3743   
               4) มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางหนังสือระบบสารบรรณ (กบ.5.1.4-36) 
               5) มีช่องทางประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 
 (กบ.5.1.4-37)  
               6 )   มี ช่ อ ง ท า ง ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ ก า ร บ ริ ก า ร 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/ (กบ.5.1.4-38) 
               7)  มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและ 
งานทะเบียน http://203.158.144.140/QCur/ (กบ.5.1.4-39)   
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางให้ ผู้มีส่วน        
ได้เสีย/ผู้รับบริการ ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการการร้องเรียน(กบ.5.1.4-40)   
              3.5  มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปค้นหาหนังสือ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์แบบออนไลน์  http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx   (กบ.5.1.4-41)      

  

           4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 
              เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าผลการประเมิน มาพัฒนา ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 (กบ.5.1.4-42) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีการทบทวนการบริหารที่ผ่านมา ได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของการบริหารงาน เพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาคณะ สถาบัน ส านัก โดยการประเมินคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จะประเมินทุกปีการศึกษา 
ส าหรับปีการศึกษา 2561   สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณบดี  
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ดังนี้ 
 4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี จ านวน 9  คณะ ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 (กบ.5.1.4-43) 
              4.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 32/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (กบ.5.1.4-44) 

 4.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 (กบ.5.1.4-45) 

   จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก คณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ได้สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา และมอบคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด าเนินการจัดท า Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการติดตาม
ผลการด าเนินการตาม Improvement Plan (กบ.5.1.4-46) 
         

http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx
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  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
             ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามกฎหมาย อย่างเสรี 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการท างานไว้ดังนี้ 
              5.1 ในบางกิจกรรม มหาวิทยาลัยฯ ใช้วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือเน้นความเป็นกลาง 
ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยให้มีตัวแทนของบุคลากรทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ และ 
ด้านสนับสนุนวิชาการ รวมถึงบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือร่วมท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านวิชาการ
และด้านบริหารงาน ให้เกิดความเป็นธรรม เช่น คณะกรรมการพิจารณาจัดท าหลักสูตร (กบ.5.1.4-47) คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบ.5.1.4-48) คณะกรรมการประจ าคณะ (กบ.5.1.4-49) 

 5.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้ง
แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ในสื่อสาธารณะต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-document)   

  5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่สอบทานสาระส าคัญทางการเงิน 
บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะ
มาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการฝ่ายข้างมากประกอบด้วยบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและมีความเป็นกลาง ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (กบ.5.1.4-50)  

                5.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือวางหลักการ และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับการตรวจประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่ 308/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562  (กบ.5.1.4-51) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (กบ.5.1.4-52) 
             5.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร  
(กบ.5.1.4-53) 
          6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
             มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น ร่วม
เสนอปัญหาและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีทิศทางในการบ ริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม ดังนี้ 
             6.1 ในการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความเท่า
เทียมกัน มหาวิทยาลัย จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากรทุก
ประเภท ทั้งจากผู้บริหาร กลุ่มวิชาการ และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้ตัวแทนของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีโอกาส
ร่วมกันก าหนดตัดสินใจรูปแบบในการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 511/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทค
โนโลราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (กบ.5.1.4-54) 
             6.2  แต่งตั้งบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือวาง
หลักการ และรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่ง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  308/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   
(กบ.5.1.4-55) 
             6.3 จัดให้คณบดีทุกคณะร่วมประชุมเพ่ือเลือกตัวแทนท าหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ฤทธิ์ทอง ซึ่งได้พ้นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผล
การคัดเลือกคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (แทนต าแหน่งที่
ว่าง)  ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 (กบ.5.1.4-56)  

  6.4 ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสภาบัน /ผู้อ านวยการส านัก ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ด าเนินการให้ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการสภาบัน/ ผู้อ านวยการส านัก 
ประชุมคัดเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้ตัวแทนของผู้บริหารแต่ละประเภทมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย(กบ.5.1.4-57) 
          7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
              เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จ าเป็นที่จะต้องกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจการตัดสินใจ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาระกิจบางประการไปยังผู้บริหารระดับรองอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  ให้เป็น
ผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ ดังนี้    

    7.1 อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ความรวดเร็ว คล่องตัว โดยมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังรองอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ที่ 1283/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2561 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยที่ 132/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 
มกราคม  2562   และค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 205/2562 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  (กบ.5.1.4-58) 

    7.2  อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสม เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานให้มีความคล่องตัว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามค าสั่งที่ 377/2560  เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 
13 มีนาคม 2560 (กบ.5.1.4-59)   

  8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
 เพ่ือให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัย เป็นไปโดยถูกต้อง ชอบธรรมตามกฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ อีกท้ังไม่เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม มหาวิทยาลัย ได้วางแนวทางในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้   
   8.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งบุคลากรต าแหน่งวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดย

ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 (กบ.5.1.4-60)     

  8.2 แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561  โดยแก้ไขค านิยาม ค าว่า “คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ” ในข้อบังคับดังกล่าวให้มีความหมาย
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีสิทธิเลือกและรับเลือกให้
ท าหน้าที่เป็นกรรมการในสภาคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ อันเป็นการลดปัญหาการเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการ
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กับพนักงานมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับความในข้อ 4 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบัน อุดมศึกษา (กบ.5.1.4-61)     

        9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
 การปฏิบัติราชการเพ่ือให้บุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย ได้รับการปฏิบัติหรือรับบริการ 

อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการหรือบุคลากรในสังกัดพึงได้รับความคุ้มครอง  
ตามกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดโดยตลอด ดังนี้ 

        9.1 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยจะก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น โดยไม่มีการจ ากัดเงื่อนไขของผู้สมัครในเรื่องเพศ ถิ่นก าเนิด ภาษา ความพิการทางกาย 
หรือการเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมแต่อย่างใด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รั บสมัคร
บุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กบ.5.1.4-62)     
              9.2 การประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งในต าแหน่ง
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยไม่มีการจ ากัดเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติว่าต้องเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อได้  
 9.2.1 การสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (กบ.5.1.4-63)    

  9.2.2 การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหา
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (กบ.5.1.4-64)    

          9.2.3 การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (กบ.5.1.4-65)      

  9.2.4 การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (กบ.5.1.4-66)  

 9.2.5 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (กบ.5.1.4-67) 

  9.2.6 การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 (กบ.5.1.4-68) 

  9.2.7 การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561  (กบ.5.1.4-69)    
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   9.3 การจัดสวัสดิการที่จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 ในประกาศฉบับนี้ ก าหนดนิยามค าว่า “สมาชิก
สวัสดิการ” หมายความว่า บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (กบ.5.1.4-70)    

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

ข้อบังคับก าหนดให้ด าเนินการในรูปของมติกลุ่ม จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องแจ้งกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย 
เพ่ือประชุมลงมติหาข้อยุติหรือข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริม   ให้คณะ/กลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดสิทธิไว้ ได้ประชุมลงมติหรือหาข้อสรุปตาม
วาระ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

 10.1 ในการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  
มหาวิทยาลัยฯจัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็น
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด เป็น
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามล าดับก่อนหลัง ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน   2561 (กบ.5.1.4-71)    

    10.2 ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการและกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการแทนต าแหน่งที่ว่าง มหาวิทยาลัยฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ละข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามล าดับก่อนหลัง 
ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการและ
กรรมการสภาคณาจารย์ละข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง
ลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  (กบ.5.1.4-72) 
 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.4-02 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กบ. 5.1.4-03 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.4-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-05 รายงานประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

กบ. 5.1.4-07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

กบ. 5.1.4-08 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-09 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560)  ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-10 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ สิ้นไตรมาส 2 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-11 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 2 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-12 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-13 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-14 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-15 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-16 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-17 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-18 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-19 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แบบบูรณาการ (IP) ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-20 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย    

กบ. 5.1.4-21 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2552 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาระบบงาน ERP BPM และHRM 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.4-22 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/3402  ลงวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2561  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
สายสนับสนุนบรรจุใหม่ 

กบ. 5.1.4-23 หนังสืองานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/498  ลงวันที่ 6 มีนาคม    
2562 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน 
ทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 2 

กบ. 5.1.4-24 หนังสืองกองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0581.15/1084 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  
2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน  

กบ. 5.1.4-25 หนังสือกองกลาง งานบริหารทั่วไป ที่ ศธ 0581.14/-  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงาน 
ด้านสารบรรณ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

กบ. 5.1.4-26 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานบริหารทั่วไป  ที่ ศธ 0581.28/104  ลงวันที่ 27 สิงหาคม  
2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่นที่ 2 

กบ. 5.1.4-27 หนังสือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ งานบริหารทั่วไป  ที่ ศธ 0581.28/88 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  
2561 เรื่อง ขออนุมัติโครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลส าหรับ 
ผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0 

กบ. 5.1.4-28 หนังสือองค์การนักศึกษา ที่ อน.มทรพ.055/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง 
ขออนุมัติด าเนินโครงการซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พ่ีให้น้อง 

กบ. 5.1.4-29 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
กบ. 5.1.4-30 Flow chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
กบ. 5.1.4-31 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 
กบ. 5.1.4-32 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
กบ. 5.1.4-33 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 5.1.4-34 ภาพกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงาน  

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-35 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 
กบ. 5.1.4-36 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย  
กบ. 5.1.4-37 หน้าเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย  

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd  
กบ. 5.1.4-38 หน้าเว็บไซต์แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/ 
กบ. 5.1.4-39 หน้าเว็บไซต์แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร และระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 http://203.158.144.140/QCur/ 

กบ. 5.1.4-40 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบริหารงานบุคคล  
ที่ ศธ 0581.17/599 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

กบ. 5.1.4-41 หน้าเว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx 
กบ. 5.1.4-42 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
กบ. 5.1.4-43 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการปฏิบัติงานของคณบดี ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 
กบ. 5.1.4-44 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 และค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 32/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

กบ. 5.1.4-45 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 

กบ. 5.1.4-46 แผนการพัฒนาปรับปรุง Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ปีการศึกษา 2560  

กบ. 5.1.4-47 ค าสั่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่ 036/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และค าสั่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 016/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

กบ. 5.1.4-48 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 29/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 

กบ. 5.1.4-49 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1990/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/
http://203.158.144.140/QCur/
http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-50 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 12/2559 เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
กบ. 5.1.4-51 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 308/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

กบ. 5.1.4-52 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต  
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 

กบ. 5.1.4-53 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และ นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

กบ. 5.1.4-54 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 511/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2561 

กบ. 5.1.4-55 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 308/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 

กบ. 5.1.4-56 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 

กบ. 5.1.4-57 ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 

กบ. 5.1.4-58 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 205/2562  เรื่อง มอบอ านาจให้ 
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562   
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 132/2562  เรื่อง มอบอ านาจให้ 
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 21 มกราคม 2562   
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1283/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.4-59 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 377/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 

กบ. 5.1.4-60 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

กบ. 5.1.4-61 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 
 
 



ส่วนท่ี  3  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี                   3-99                                                     ระดับสถาบัน                                            
 

                                                                                                                                                                                                               

     :  SAR  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-62 แผนด าเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ 6/2561 (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบภายใน กองคลัง 
กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคล) 

กบ. 5.1.4-63 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

กบ. 5.1.4-64 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2561 

กบ. 5.1.4-65 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 

กบ. 5.1.4-66 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.4-67 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.4-68 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.4-69 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  ลงวันที ่13 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.4-70 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 

กบ. 5.1.4-71 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง 
การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ 
ว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-72 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจ าและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

  
  
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.พัทรียา  เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์  ทองนาค ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 

 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยจัดท าหนังสือ
อิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Book) คู่ มื อการด าเนิ น งานการจัดการความรู้  (Knowledge Management Manual) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้มีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
   ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  เพ่ือวิเคราะห์ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จและ
ค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาสมรรถนะการท างานในมหาวิทยาลัย  และเพ่ือวิเคราะห์ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
เปรียบเทียบความส าคัญและความเร่งด่วนในการด าเนินการประกอบกับองค์ความรู้ที่มีอยู่และองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต้องมีแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
             ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์ จ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์และจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM 
action plan) ตามปีงบประมาณ  โดยก าหนดกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้  
การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้  
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้  โดยระบุระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด (KPI) กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบ  
ขัน้ตอนที่ 3 ขั้นน าเสนอเพ่ือทบทวน 
             ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน าเสนอเป้าหมายและแผนการจัดการ
ความรู้ต่อรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้   
(Chief Knowledge Officer : CKO) เพ่ือทบทวน   
- ถ้ามีการแก้ไขทบทวน กลับไปด าเนินการขั้นตอนที่ 2 ใหม ่   
- เมื่อผ่านการทบทวน ด าเนินการในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป 
ขัน้ตอนที่ 4 ขั้นน าเสนอเพ่ืออนุมัติ 
            4.1 ศูนย์การจัดการความรู้น าเสนอเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ต่ออธิการบดี (Chief Executive 
Officer : CEO) เพ่ืออนุมัติ   
- ถ้าไม่อนุมัติ กลับไปด าเนินการขั้นตอนที่ 2 ใหม่  
- เมื่อผ่านการอนุมัติ ด าเนินการในขั้นตอนที่ 5 ต่อไป 
              4.2 ศูนย์การจัดการความรู้ส่งเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ให้ทุกหน่วยงานและจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  
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ขั้นตอนที่ 5 ขั้นด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
              5.1 ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ ในองค์กรของ
หน่วยงานส่งให้ศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือจัดท าค าสั่งฯ ของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย น าเสนอคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน (CEO)  ผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับดูแลงานการจัดการความรู้ (CKO) เพ่ืออนุมัติและด าเนินการจัดการความรู้ตามคู่มือการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยประสานงานกับทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนอย่างสม่ าเสมอตลอดปีงบประมาณโดยใช้ช่องทางต่างๆ  ได้แก่ กิจกรรมถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ เอกสารเผยแพร่ความรู้ คู่มือ หนังสือเวียน การอบรม/สัมมนา 
ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Web board  Web blog  Facebook  E-mail บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ บอร์ดนิทรรศการ กระดานความคิด ฯลฯ เพ่ือให้อาจารย์/บุคลากรเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
               5.2 ศูนย์การจัดการความรู้ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานตามแผนการจัดการ
ความรู้  ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษาจัดท าคู่มือฯ และแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ และ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ของเครือข่ายภายใน/ภายนอก น าแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงานมาถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ตลอดจนใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานการจัดการความรู้ให้อาจารย์/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรู้
และน าไปปฏิบัติ 
                5.3 ทุกหน่วยงานและศูนย์การจัดการความรู้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้บันทึกในทะเบียนความรู้ เก็บ
ไว้ในคลังความรู้ และเว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่/ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นติดตามผลการด าเนินงาน 
              ทุกหน่วยงาน/ศูนย์การจัดการความรู้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหาร
จัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ และแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการท างาน
ร่วมกัน รวมตลอดจนศูนย์การจัดการความรู้มีการลงพ้ืนที่ในแต่ละคณะ/หน่วยงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงานตามแผนการจัดการความรู้ฯ ให้เข้าใจ
ตรงกันและสามารถด าเนินงานการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นประเมินผล 
             7.1 ทุกหน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ (ปลายเดือนกันยายน) เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้  ใน
องค์กรของหน่วยงาน  และน าเสนอต่อคณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน (CEO) ผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลงาน
การจัดการความรู้ (CKO) เพ่ืออนุมัติและน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไปและส่งผล
การด าเนินงานให้ศูนย์การจัดการความรู้ 
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              7.2 ศูนย์การจัดการความรู้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประเมินผลเป้าหมายและ
แผนการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นน าเสนอผลการประเมิน 
              ศูนย์การจัดการความรู้น าเสนอสรุปการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
(CEO) ผ่านรองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ (CKO) เพ่ือพิจารณา   
- ถ้ามีการแก้ไขทบทวน กลับไปด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 ใหม่  
- เมื่อผ่านการพิจารณาจากอธิการบดี ด าเนินการในขั้นตอนที่ 9 ต่อไป  
ขั้นตอนที่ 9  ขั้นน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 
              ศูนย์การจัดการความรู้น าผลการประเมินมาใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์เป้าหมายและแผนการจัดการ
ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป 
              ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบและขั้นตอนที่
กล่าวมาข้างต้นในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

(1)  การก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการก ากับ  
การด าเนินการจัดการความรู้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 28 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ 
รวม 9 คณะ ได้แก่  

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. คณะบริหารธุรกิจ  
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
7. คณะศิลปศาสตร์  
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ  
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
 
หน่วยงานระดับสถาบัน/ส านัก รวม 6 หน่วยงาน ได้แก่  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา    
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
4. สถาบันภาษา 

        5. สถาบันสวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และ  
        6. ส านักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วยกองต่าง ๆ และหน่วยงานเทียบเท่ากอง รวม 10 หน่วยงาน ได้แก่  
         (1.) กองกลาง  
         (2.) กองคลัง  
         (3.) กองนโยบายและแผน  
         (4.) กองบริหารงานบุคคล  
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       (5.) กองพัฒนานักศึกษา  
       (6.) กองวิเทศสัมพันธ์  
       (7.) กองสื่อสารองค์การ  
       (8.) กองศิลปวัฒนธรรม  
       (9.) ส านักประกันคุณภาพ และ  
           (10.) ส านักงานตรวจสอบภายใน   
รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากอง อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่  
1. สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2. ศูนย์การจัดการความรู้ และ  
3. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ   
โดยมหาวิยาลัยจัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้ (Knowledge Management Center : KM) เพ่ือก ากับการด าเนินการ
จัดการความรู้ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ โดยม ี

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                    
พระนคร (ศจร.5.1.5-01)  

- โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ของคณะ (ศจร.5.1.5-02)  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

ราชมงคลพระนคร (ศจร.5.1.5-03)  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1.5-04)  

ประกอบด้วยประธานและเลขานุการจากคณะกรรมการฯ ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ร่วมกันในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ (ศจร.5.1.5-05) องค์
ค ว า ม รู้ ที่ จ า เป็ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  (ศ จ ร .5 .1 .5 -0 6 )  แ ล ะ แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้     
(ศจร.5.1.5-07) ก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-08)  โดยได้รับการอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการการจัดการความรู้ฯ จากมหาวิทยาลัย 
และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ฯ ลงสู่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-09) ตลอดจนมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
KM RMUTP (ศจร.5.1.5-10) 

-  จัดท าท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP ในระดับคณะและหน่วยงาน
แสดงในเว็บไซต์ศูนยก์ารจัดการความรู้ เพ่ือประสานงานและก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-11)  

 
(2) การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ด าเนินการดังนี้ 

- การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์
และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน การเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบ (ศจร.5.1.5-12) ด้านการจัดการความรู้ไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  โดยน า
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting) มาใช้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  (ศจร.5.1.5-13) 
 

-  การติดตามการด าเนินการจัดการความรู้จากการประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงาน
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย   (ศจร.
5.1.5-14) การส่งรายงานผลการด าเนินงานมายังศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-15)  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และ พ.ศ. 2562 มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการจัดการ
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ความรู้ของแต่ละหน่วยงานโดยใช้ Google Form ในการรายงานผล (ศจร.5.1.5-16) เพ่ือให้ศูนย์การจัดการความรู้
ด าเนินการสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-17)  

 
 (3) การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้   

- จัดท าหนั งสืออิเล็กทรอนิกส์  (eBook) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management Manual) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-18) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะวิชาและหน่วยงานเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการด าเนินการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นระบบทุกที่ทุกเวลาที่
ต้องการเข้าถึงความรู ้

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(ศจร.5.1.5-19) 
              - การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Happy Brain ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร (ศจร.5.1.5-20)                

 - การสร้างเครือข่ายภายใน/ภายนอก ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีผลงานแนวปฏิบัติ
ที่ดีหรือสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมกิจกรรม
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ศจร.5.1.5-21) 
             - การจัดกิจกรรม KM สัญจรลงพ้ืนที่ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ตามแผนการจัดการความรู้ฯ  (ศจร.5.1.5-
22)  
             - การสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการความรู้ การประกวดคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้  
(ศจร.5.1.5-23) สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการความรู้ รวมทั้งเป็นการสนองตอบนโยบายในการเป็น Digital University ของ
มหาวิทยาลัยโดยรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นคลังความรู้ ทะเบียนความรู้ไว้บนเว็บไซต์ KM (ศจร.5.1.5-
24) การเพ่ิมช่องทางการจัดการความรู้ในลักษณะคลิปสั้นความรู้ RMUTP KM Youtube Channel (ศจร.5.1.5-25) 
การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลการน าเสนอผลงานบทความองค์ความรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) 
(ศจร.5.1.5-26) 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-01 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        

ราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/x7Qvpq 
ศจร.5.1.5-02 โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ ของส านักงานคณบดี  

เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/Yz3ykg 
 

ศจร.5.1.5-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ

https://goo.gl/x7Qvpq
https://goo.gl/Yz3ykg
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รหัสหลักฐาน รายการ 
บริหารจัดการความรู้ในองค์กร ท่ี 1302/2560 เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/ค าสั่งแต่งต้ัง-ปี-61.pdf 
และค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 1196/2561  เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2018/12/ค าสั่ง-ฯ-62.pdf 

ศจร.5.1.5-04 ค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
เครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ท่ี 1303/2560 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2010/03/ค าสั่งแต่งต้ัง-ปี-61.pdf และ ท่ี 1197/2561   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/ค าสั่ง-ฯ-
62.pdf 

ศจร.5.1.5-05 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2562 เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/  

ศจร.5.1.5-06 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 

ศจร.5.1.5-07 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562  เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 

ศจร.5.1.5-08 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/08/แผนกำร
ด ำเนินงำน-KM-61-62.pdf 

ศจร.5.1.5-09 บันทึกข้อความที่ 0581.25/298 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่องสรุปรายงานการประเมินผล
เป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  บันทึกข้อความที่ 
0581.25/325 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่องอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์และมาตรการการจัดการความรู้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เข้าถึงได้จาก http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/464871be.pdf 

ศจร.5.1.5-10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์มาตรการ และ
แผนการจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
พระนคร เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/  

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

ศจร.5.1.5-12 บันทึกข้อความที่ ศธ 0581.25/005 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่องการเตรียมข้อมูลและ
หลักฐานรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/1tS5EBcdjO_XpBh0PpRf2e95G1NPf9Cc2/ 
view?usp=sharing 
 
 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/คำสั่งแต่งตั้ง-ปี-61.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/คำสั่ง-ฯ-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/คำสั่ง-ฯ-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/คำสั่งแต่งตั้ง-ปี-61.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/03/คำสั่งแต่งตั้ง-ปี-61.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/คำสั่ง-ฯ-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2018/12/คำสั่ง-ฯ-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/08/แผนการดำเนินงาน-KM-61-62.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/08/แผนการดำเนินงาน-KM-61-62.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/464871be.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/
https://goo.gl/QScnxR
https://goo.gl/Vwimcf
https://drive.google.com/file/d/1tS5EBcdjO_XpBh0PpRf2e95G1NPf9Cc2/%0bview?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tS5EBcdjO_XpBh0PpRf2e95G1NPf9Cc2/%0bview?usp=sharing
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-13 หนังสือเชิญและวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการ

ความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท ายุทธศาสตร์ฯ ในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์      (e-Meeting) เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/14EYkox8Rdyrh3zpG7UYCTZZrBwLNC51t/view 

ศจร.5.1.5-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/97b20a42.pdf 

ศจร.5.1.5-15 บันทึกข้อความ เรื่องการอนุมัติรายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสรุปการประเมินประสิทธิผลของแผนการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/841e37ca.pdf 

ศจร.5.1.5-16 ระบบการก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงานโดยใช้ Google Form ในการรายงานผล              
เข้าถึงได้จาก https://forms.gle/NVWEsn38Jg57Wd5z5  
และ https://forms.gle/veh1s9B8D7LPMDau7 

ศจร.5.1.5-17 รายงานการประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก  
https://qrgo.page.link/t3nfq 

ศจร.5.1.5-18 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Manual) เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6/mobile/index.html 

ศจร.5.1.5-19 กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การจัดการความรู้จ/ 

ศจร.5.1.5-20 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/ 

ศจร.5.1.5-21 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT + 2 KM) ครั้งที่ 
12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.กรุงเทพฯ เข้าถึงได้จาก http://e-
meeting.rmutp.ac.th/upload_file/T8345_jastsqxg.pdf 

ศจร.5.1.5-22 การจัดกิจกรรม KM สัญจรลงพ้ืนที่ในแต่ละคณะ/หน่วยงานเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ตามแผน 
การจัดการความรู้ฯ  เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2019/07/สรุป-KM-สัญจร.pdf 

https://drive.google.com/file/d/14EYkox8Rdyrh3zpG7UYCTZZrBwLNC51t/view
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/97b20a42.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/841e37ca.pdf
https://forms.gle/NVWEsn38Jg57Wd5z5
https://forms.gle/veh1s9B8D7LPMDau7
https://qrgo.page.link/t3nfq
http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6/mobile/index.html
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การจัดการความรู้จ/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://e-meeting.rmutp.ac.th/upload_file/T8345_jastsqxg.pdf
http://e-meeting.rmutp.ac.th/upload_file/T8345_jastsqxg.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/07/สรุป-KM-สัญจร.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/07/สรุป-KM-สัญจร.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-23 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2561 เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศผล-บุคคล
ดีเด่น-2561.pdf 

ศจร.5.1.5-24 คลังความรู้ ทะเบียนความรู้ในเว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก 
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/ 

ศจร.5.1.5-25 คลิปความรู้ RMUTP KM Youtube Channel เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/channel/UCo1303mkTgIBJ3GOQKnG-
Lg?view_as=subscriber 

ศจร.5.1.5-26 ชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/ebook/ 

 
 
จุดเด่น 

     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
     ทุกหน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมการบริหารการจัดการความรู้ เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

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

http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศผล-บุคคลดีเด่น-2561.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศผล-บุคคลดีเด่น-2561.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/
https://www.youtube.com/channel/UCo1303mkTgIBJ3GOQKnG-Lg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCo1303mkTgIBJ3GOQKnG-Lg?view_as=subscriber
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ebook/
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5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

    1. แผนบริหาร ได้แก่  แผนอัตราก าลัง  แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง แผนการเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แผนสวัสดิการ  แผนการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย และแผนการเกษียณอายุราชการและทดแทนอัตราก าลัง 
 1.1  แผนอัตราก าลัง   
 1.1.1 มีแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564  (กบ.5.1.6-01)และ
ด าเนินการจัดบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังบุคลากร (กบ.5.1.6-02)มหาวิทยาลัยได้จัดส่งแผนความ
ต้องการอัตราก าลังบุคลากร สายสนับสนุน และสายวิชาการ ปีงบประมาณ  2558 -2561  ไปยัง สกอ. เพ่ือเสนอ 
ครม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ (กบ.5.1.6-03) และมหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อมูลเพ่ือขอรับจัดสรรอัตราพนักงาน
ราชการศักยภาพสูง (กบ.5.1.6-04) คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้อนุมัติจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงให้มหาวิทยาลัย จ านวน 10 อัตรา  
(กบ.5.1.6-05) 
        1.1.2 มีการด าเนินการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารอัตราก าลังให้บุคลากร  
ทุกประเภทในมหาวิทยาลัย  โดยแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  
ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  (กบ.5.1.6-06)มีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งของบุคลากร สาย
สนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะห์ การประเมิน
ค่างานฯ (กบ.5.1.6-07) และได้มีการทบทวนปรับปรุงอัตราก าลังโดยการเปลี่ยนต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่ง (กบ.
5.1.6-08) - กบ.5.1.6-09) การจัดสรรอัตรา (กบ.5.1.6-10) 
  1.1.3  มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานด าเนินการมอบหมายภาระงานของบุคลากรให้ตรงกับ
ต าแหน่งและได้ออกค าสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  และได้มีการสรุปปัญหาเพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา ปีละ 1 ครั้ง เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไข (กบ.5.1.6-11) 
       1.1.4  มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การบริหารอัตราก าลัง  โดยได้ออกประกาศ เรื่อง การจ าแนกต าแหน่งและมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (กบ.5.1.6-12)  และเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า (กบ.5.1.6-13) และ
หลักเกณฑ์การบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว (กบ.5.1.6-14) 
 

 1.2  แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
         1.2.1  มีแผนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการศักยภาพ
สูง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ กอง สถาบัน ส านัก ศูนย์ และสถานีวิทยุฯ  
(กบ.5.1.6-15 -  กบ.5.1.6-17) ในส่วนของคณะมอบอ านาจให้ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
ชั่วคราว (กบ. 5.1.6-18 - กบ. 5.1.6-19) มีแผนการสรรหาผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (กบ.5.1.6-20 - กบ.5.1.6-21) มีแผนการ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้มีต าแหน่งสูงขึ้น (กบ.5.1.6-22)  
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            1.2.2 มีการด าเนินการสรรหาบุคลากรประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ศักยภาพสูง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (กบ.5.1.6-23 - กบ. 5.1.6-35) และมีการด าเนินการการสรรหา
ผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก (กบ.5.1 .6-36 -  กบ.5.1.6-44)  
ตามแผนขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562  (กบ.5.1.6-45) 
          1.2.3 มีการก ากับติดตามการด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้มอบอ านาจให้คณะ
เป็นผู้ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับ/ตรวจสอบข้อมูล เช่น อัตราเลขที่ ต าแหน่ง สาขาวิชา/งานที่สังกัด 
ก่อนที่คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง จะด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยทุกครั้ง  (กบ.5.1 .6-46)  มีการก ากับ
ติดตามการครบก าหนดทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (กบ.5.1 .6-47)  และมีการด าเนินการจัดท าระบบแจ้งความคืบหน้า
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือก ากับติดตามขั้นตอนการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(กบ.5.1.6-48) มีการก ากับติดตามการครบวาระด ารงต าแหน่งและแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา (กบ.5.1 .6-49) และมี
การก ากับติดตามการจัดท าแผน Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการการประเมินผล
การฏิบัติงานของคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 (กบ.5.1.6-50) 
      1.2.4 มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยการออก
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ (กบ.5.1 .6-51 ) และประสบการณ์ด้านการบริหารให้เป็น
คุณสมบัติในการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การก าหนดประสบการณ์บริหารงานของต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร (กบ.5.1.6-52)  และมีการเพิ่มจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561 (กบ.5.1.6-53)  และประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(กบ.5.1.6-54)   
   

  1.3 แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
  1.3.1 มีแผนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรกลางก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมี
การออกข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมหาวิทยาลัยยึดถือปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี และ
ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง (กบ.5.1 .6-55 - กบ.5.1.6-67)  พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th  
  1.3.2 มีการบริหารงานให้เป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการออก
ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับกับการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน (กบ.5.1 .6-68) ส าหรับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางก าหนด โดยการแจ้งเวียนให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการส่งผลสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการส ารวจและ
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ (กบ.5.1.6-69) เพ่ือสรุปผลและน าเสนอมหาวิทยาลัย โดย
มีการน าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ราชการเพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และ

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2561  
  1.3.3 มีการก ากับให้หน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในการเลื่อน
เงินเดือน และค่าตอบแทน (กบ.5.1.6-70 - กบ.5.1.6-71) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
ประจ าปี 2563 (กบ.5.1.6-72 - กบ.5.1.6-73) สรุปผลการด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และออกค าสั่ง
หรือประกาศในงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองบริหารงานบุคคลสรุปผล และน าเสนอมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน น าเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน เงินเดือน และที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ เพ่ือพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน ค่าตอบแทน และออกค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน และอยู่ระหว่างจัดท าสรุปการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี 2562 ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กบ.5.1.6-74 - กบ.5.1.6-76) 
  1.3.4 มีการสรุปปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องในการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ มีการน าภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า มาใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน
เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน โดยผ่านที่ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 (กบ.5.1.6-77)  พร้อมประกาศใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการส าหรับรอบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  
   

   1.4 แผนสวัสดิการ   
    1.4.1 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (กบ.5.1.6-78)  ที่ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัด  ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจ าปี  โครงการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากร  ทุกโครงการ เช่น การแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสกอ. การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
(แอโรบิค โยคะ)  มีแผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท าคุณประโยชน์ทุกประเภททั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   (กบ.5.1.6-79)   
             1.4.2 มีการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรในสังกัด (กบ.5.1.6-80)  ส่งบุคลากร
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสกอ. (กบ.5.1.6-81)  มีโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (กบ.5.1.6-82)   
มีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ.5.1.6-83)   
               1.4.3 มีการก ากับติดตามผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรจากโรงพยาบาล ปีละ       
2 ครั้ง (กบ.5.1.6-84)  มีการรายงานผลการใช้เงินกองทุนสวัสดิการโดยรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการฯ น าเสนอคณะกรรมการสวัสดิการฯเป็นประจ าทุกปี   (กบ.5.1.6-85)  มีการก ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทให้น าเสนอผลการคัดเลือกภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (กบ.5.1.6-86)        
           1.4.4 มีการสรุปปัญหาเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน  โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑                    
มีการพัฒนาการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นฯ โดยการมอบเงินรางวัลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานดีเด่นเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจซึ่งเดิมจะได้รับเพียงโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศผลการคัดเลือก
บุคคลดีเด่นแต่ละประเภท (กบ.5.1-06-01-87)   
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  1.5 แผนการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย    
               1.5.1  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และประจ าปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
(กบ.5.1.6-88 - กบ.5.1.6-89)   
    1.5.2 มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  ประจ าปี
งบประมาณ  2561 และประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
                1) มีการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย หรือผู้ท าคุณประโยชน์เป็นประจ าทุกปี  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท า
คุณประโยชน์ พ.ศ. 2553 (กบ.5.1.6-90)   
                  2) มีการน าข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม  
กับการเป็นข้าราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ     
(กบ.5.1.6-91  -  กบ.5.1.6-92)   
                 3)  มีการติดตาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากช่องทางการร้องเรียน 4  ช่องทาง ดังนี้                       
                         -   ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://hrmbpm.rmutp.ac.th/edu_ web/complaint.d 
ll?mode=initAdd  (กบ.5.1.6-93)   
                        -   ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง)  บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี  
(กบ.5.1.6-94)         
                       -   ทางหมายเลขโทรศัพท์สายตรง (งานวินัยและนิติการ)  0-2665-3743  และ       
                        -   รับข้อร้องเรียนทางหนังสือผ่านระบบงานสารบรรณ  (กบ.5.1.6-95)   
และน าข้อมูล การร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณไปใช้ก ากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ในสังกัด  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งใช้บังคับกับการร้องเรียนในทุกเรื่อง 
(กบ.5.1.6-96)                      
                  4) มีการจัดโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลการสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  (กบ.5.1.6-97 - กบ.5.1.6-101) 
     5)   มีการเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี  (กบ.5.1.6-102 - กบ.5.1.6-107) 
          1.5.3 มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัดทุกระยะ 6  
เดือน  เพ่ือให้มีการรายงานผลกรณีมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
เกี่ยวกับมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัย  (กบ.5.1.6-108) 
          1.5.4  มีการสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบและพิจารณา (กบ.5.1.6-109 - 
 กบ.5.1.6-111) ผลการด าเนินการตามแผน เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
  

 1.6 แผนการเกษียณอายุราชการและทดแทนอัตราก าลัง 
  1.6.1 มีแผนข้าราชการและลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
ระยะ 5 ปี  (ปี 2562 – 2566) เพ่ือใช้ส าหรับการจัดท าประกาศให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ (เกษียณอายุราชการประจ าปี) โดยการออกจากราชการจะเป็นไปตามเกณฑ์การเกษียณอายุ
ราชการ และเวียนแจ้งประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบ (กบ.5.1.6-112) 
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  1.6.2 มีการด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการรับทราบเกี่ยวกับการขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ การขอรับเงินกองทุน ก.บ.ข. การขอรับบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จบ านาญรายเดือน การขอรับเงิน
จากองทุน ก.ส.จ.ของลูกจ้างประจ า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองบริหารงานบุคคล  (กบ.5.1.6-113) เพ่ือ
ด าเนินการในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ต่อไป พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีการมอบโล่ห์ในวันงานเกษียณอีกด้วย (กบ.5.1.6-114) 
  1.6.3  มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการที่ด าเนินการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) โดยกองบริหารงานบุคคลจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล ในระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบ าเหน็จบ านาญ 
(กบ.5.1.6-115)เพ่ือส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป  
  1.6.4  ส าหรับการทดแทนอัตราก าลังในกรณีการพ้นจากราชการ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือทดแทนต าแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ (กบ.5.1.6 -116) และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุในต าแหน่งอัตราเกษียณดังกล่าว 
  
 2. แผนพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 2 ยุทธศาสตร์ 
2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 4  กลยุทธ์ 
  2.1 มีการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 (กบ.5.1.6-117)  ผ่านการอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  ในการประชุม   ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561   (กบ.5.1.6-118)   
 2.2 มีการก ากับติดตามโดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ พ.ศ. 2561  จ านวน 2 ครั้ง  ในรอบ 8 เดือน (กบ.5.1.6-119)  และรอบ 12  เดือน ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  (กบ.5.1.6-120)  และได้มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนตามตัวชี้วัด (KPI)  ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ พ.ศ. 2561  โดยมีผลการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด      
 2.3  มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผน พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (กบ. 5.1.6-121) เสนอที่
ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก เพ่ือทราบ ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 
 (กบ. 5.1.6-122) โดยมีผลการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
  2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล  ค่าเป้าหมายร้อยละ 40 ผลการด าเนินการ       
ร้อยละ 86.81 บรรลุเป้าหมาย 
  2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าเป้าหมายร้อยละ 20 ผลการด าเนินการ        
ร้อยละ 23.62  บรรลุเป้าหมาย 
  2.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 25.35 บรรลุเป้าหมาย 
  2.3.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 93.03 บรรลุเป้าหมาย 
  2.3.5  ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัล  ค่าเป้าหมายร้อยละ 50  ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 43.37 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 สรุป  บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
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พระนคร พ.ศ. 2561 เท่ากับร้อยละ 50  ซึ่งผลการด าเนินการ ในภาพรวมของแผนฯ  คิดเป็นร้อยละ 80  บรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนฯ   
           2.4  จากผลการด าเนินการตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ  
เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (กบ.5.1.6-123)  โดยน าเสนอประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือพิจารณา และน าเสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก อนุมัติ  ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  (กบ.5.1.6-124)   
  2.5  มีการก ากับติดตามโดยแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานตามแผนฯ และรายงานผล  
การด าเนินงานตามแผนฯ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน  พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ    
พ.ศ. 2562   รอบ 6 เดือน  และได้มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนตามตัวชี้วัด (KPI)  ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน  (กบ.5.1.6-125)  โดยมีผลการด าเนินการในแต่ละ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  2.5.1  ร้อยละของอาจารย์ที่สอนด้วยสื่อการสอนดิจิทัล  ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 55.89 บรรลุเป้าหมาย 
  2.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าเป้าหมายร้อยละ 22 ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 27.32 บรรลุเป้าหมาย 
  2.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 25 ผลการด าเนินการ 
ร้อยละ 24.82 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  2.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ  ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 77.15 บรรลุเป้าหมาย 
  2.5.5 ร้อยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัล ค่าเป้าหมายร้อยละ 50  ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 44.25 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 สรุป  บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 
2562 เท่ากับร้อยละ 60  ซึ่งผลการด าเนินการ ในภาพรวมของแผนฯ  ร้อยละ 60  บรรลุผลส าเร็จตามแผนฯ  (กบ.5.1.6-126)   
      
รายการหลักฐาน  
   รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 5.1.6-01  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่  9 / 2560 
เมือ่วันที่ 27  กันยายน  2560 

กบ. 5.1.6-02   ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ที่  1500/2560  ลงวันที่  19   
ธันวาคม  2560  เรื่อง  การจัดบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบ  
อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 

กบ. 5.1.6-03   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/ 2557  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2557 และหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
ที่  ศธ 0581.17/1266 ลงวันที่ 31  มีนาคม  2557  เรื่อง การขอกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่   
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   รหัสหลักฐาน รายการ 
ปีงบประมาณ  2558-2561 

กบ. 5.1.6-04 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  ศธ  0581.17/1781 ลงวันที่  27 
เมษายน 2560 เรื่อง ขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการศักยภาพสูง  

กบ. 5.1.6-05 หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/118 ลงวันที่ 4  
พฤษภาคม  2561 

กบ. 5.1.6-06 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  แบบฟอร์ม  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
(Flow Chart) ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

กบ. 5.1.6-07 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่  1/2560  ลงวนัที่  31  กรกฎาคม  2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะห์ 
การประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ  ต าแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

กบ. 5.1.6-08 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  930 /2561 ลงวันที่  17 กันยายน 2561  
เรื่อง  เปลี่ยนชื่อต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

กบ. 5.1.6-09 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  670/2561 ลงวันที่  3  กรกฎาคม 2561  
เรื่อง  ตัดโอนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

กบ. 5.1.6-10 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่  ศธ  0581.17/722  ลงวันที่  20 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

กบ. 5.1.6-11 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่  ศธ  0581.17/560  ลงวันที่  28  มีนาคม  2559 
เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล และค าสั่ง 
กองพัฒนานักศึกษา  เรื่อง  มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ 

กบ. 5.1.6-12 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่  1/2561 ลงวันที่  23 มีนาคม 2561 เรื่อง การจ าแนก  
ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของ 
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

กบ. 5.1.6-14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2559 
ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2559 

กบ. 5.1.6-15 แผนการด าเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่  6/2561  (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบภายใน  
กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองบริหารงานบุคคล) 

กบ. 5.1.6-16 แผนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการศักยภาพสูง ครั้งที่ 1/2562  
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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   รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.6-17 แผนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561  

คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกองกลาง  
ส านักงานอธิการบดี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-18 แผนการก าหนด เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังกัดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

กบ. 5.1.6-19 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 292/2556 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับ 
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

กบ. 5.1.6-20 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 377/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1.6-21 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดี 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-22 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง ก าหนดในการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 

กบ. 5.1.6-23 แผนการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2561   

กบ. 5.1.6-24 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2561  ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-25 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และก าหนดสถานที่ทดสอบ
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่  6/2561 ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-26 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพ่ือเข้ารับการทดสอบความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-27 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2561 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 

กบ. 5.1.6-28 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-29 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
เป็นพนักงานมหาวิทยัยศักยภาพสูง ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-30 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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   รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.6-31 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ครั้งที่ 2/2561  
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-32 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้
ความสามารถส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-33 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-34 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-35 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-36 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-37 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

กบ. 5.1.6-38 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงวนัที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-39 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-40 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหา  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2562 

กบ. 5.1.6-41 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-42 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักงส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผูอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-43 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักงส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพ่ือเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ลงวันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-44 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักงส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
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วิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-45 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/3195 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกกรรมที่ 1 การอภิปราย  
เรื่อง “แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560” 

กบ. 5.1.6-46 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 2581.17/727 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 และ  
ศธ 0581.17/728  ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-47 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0562.19/002 และ 003 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-48 ระบบแจ้งความคืบหน้าการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
กบ. 5.1.6-49 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/3162  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  

เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และที่ ศธ 0581.17/369 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 

กบ. 5.1.6-50 หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/720 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562  
เรื่อง ส่งแผน Improvement Plan ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2560 

กบ. 5.1.6-51 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 3/2560 เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ลงวันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

กบ. 5.1.6-52 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 4 /2561 เรื่อง การก าหนดประสบการณ์การบริหารงานของต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กบ. 5.1.6-53 ระเบียบมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุน
ส าหรับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

กบ. 5.1.6-54 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-55 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

กบ. 5.1.6-56 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

กบ. 5.1.6-57 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554  
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กบ. 5.1.6-58 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 
กบ. 5.1.6-59 ข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 
กบ. 5.1.6-60 ข้อบังคับ มทร.พระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  
กบ. 5.1.6-61 ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554  
กบ. 5.1.6-62 ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 
กบ. 5.1.6-63 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 
กบ. 5.1.6-64 ประกาศ ก.บ.พ. ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 
กบ. 5.1.6-65 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาพุทธศักราช 2484  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2484 
กบ. 5.1.6-66 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536 

กบ. 5.1.6-67 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2538 

กบ. 5.1.6-68 ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเวียนแจ้งให้
หน่วยงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

กบ. 5.1.6-69 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/1493 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระท า
ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจ าปี 2563 

กบ. 5.1.6-70 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/3457 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
และค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ประจ าปี พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2561) 

กบ. 5.1.6-71 หนังสือกองกลาง ที่ ศธ 0581.14/4114 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) 

กบ. 5.1.6-72 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 0581.17/1493 ลงวันที่ 29 เมษายน 
2562 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่
ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจ าปี 
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     :  SAR  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                    เกณฑ์ สกอ.    

   รหัสหลักฐาน รายการ 
2563 

กบ. 5.1.6-73 หนังสือส านักงานตรวจสอบภายใน ที่ อว 0581.26/111 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่ผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน 
ประจ าปี 2563 

กบ. 5.1.6-74 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.6-75 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

กบ. 5.1.6-76 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 104/2562 เรื่อง เลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 15 มกราคม 2562  

กบ. 5.1.6-77 รายงานการประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของข้าราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  

กบ. 5.1.6-78 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-79 แผนการด าเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์  ประจ าปี  2561 
กบ. 5.1.6-80 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/2685  ลงวันที่  7 เรื่อง การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 2561 
กบ. 5.1.6-81 รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในสังกัด

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกณส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่  24-31 พฤษภาคม  2562 

กบ. 5.1.6-82 หนังสืองานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่  11  เมษายน 2562 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรับบุคลากร 

กบ. 5.1.6-83 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละ
ประเภท และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.  2561 

กบ. 5.1.6-84 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  ที่  ศธ 0581.17/3321  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง การตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 

กบ. 5.1.6-85 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร              
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

กบ. 5.1.6-86 รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปี 2561
ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561         

กบ. 5.1.6-87 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2561   
ลงวันที่ 4 เมษายน 2561  

กบ. 5.1.6-88 แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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   รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.6-89 แผนปฏิบัติการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-90 ระบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท า
คุณประโยชน์ พ.ศ. 2553 

กบ. 5.1.6-91 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

กบ. 5.1.6-92 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

กบ. 5.1.6-93 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 
http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 

กบ. 5.1.6-94 ภาพกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ 

กบ. 5.1.6-95 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2561  เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรรณและวินัย 

กบ. 5.1.6-96 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

กบ. 5.1.6-97 หนังสือกองคลัง  ส านักงาอธิการบดี ที่ ศธ 0581.15/1084  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน 

กบ. 5.1.6-98 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  งานพัฒนาบุคคล ที่ ศธ 0581.17/3402 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่ 

กบ. 5.1.6-99 หนังสือกองกลาง  งานบริหารงานทั่วไป ที่ ศธ 0581.14/-  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง 
ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ 
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 

กบ. 5.1.6-100 หนังสือกองบริหารงานบุคคล  งานพัฒนาบุคคล ที่ ศธ 0581.17/498 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562  
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2562 กิจกรรมที่ 2 

กบ. 5.1.6-101 หนังสือสาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิปศาสตร์  
ที่ ศธ -  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562  เรื่อง แจ้งยืนยันรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬา
บุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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   รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.6-102 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/3544 

ลงวันที่ 19 กันยายน 2561  เรื่อง เวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประมาณ
และการคลัง 

กบ. 5.1.6-103 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/3545 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2561  เรื่อง การกระท าความผิดวินัยกรกณีการเบิกเงิน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอ่ืนอันเป็นเท็จ 

กบ. 5.1.6-104 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/4145 
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561  เรื่อง เวียนแจ้งข้อประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการอุมิศเวลาให้ราชการ 

กบ. 5.1.6-105 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/765 
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 

กบ .5.1.6-106 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0581.17/849 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

กบ .5.1.6-107 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/340 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  เรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เวลาราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว 

กบ. 5.1.6-108 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561  ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561  ระเบียบวาระท่ี 5 รายงานผลการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
จรรยาบรรณประจ าปีงบประมาณ 2561  (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

กบ. 5.1.6-109 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562  ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562  วาระท่ี 5.2 รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 2562   

กบ. 5.1.6-110 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562  ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2562  ระเบียบวาระที่ 5 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณข้าราชการ  (มิถุนายน 2561 – กันยายน 2561) 

กบ. 5.1.6-111 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562  ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562  วาระท่ี 5.1 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ข้าราชการ  (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) 

กบ. 5.1.6-112 บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการ แผน 5 ปี (ปี 2562 -2566) 

กบ. 5.1.6-113 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.17/922 ลงวันที่ 29 เมษายน 
2562 เรื่อง การขอรับบ าเหน็จบ านาญ การขอรับเงินจากกองทุน กบข.ของข้าราชการ  
การขอรับบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จรายเดือน การขอรับเงินจากกองทุน กสจ.ของลูกจ้างประจ า
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   รหัสหลักฐาน รายการ 
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

กบ. 5.1.6-114 การจัดงาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจ าปี 2561  
กบ. 5.1.6-115 ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญทางอิเล็กทรอนิกส์  
กบ. 5.1.6-116 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ านวน 16 ฉบับ 
กบ. 5.1.6-117 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
กบ. 5.1.6-118 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
กบ. 5.1.6-119 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ ศธ 0581.17/1408  ลงวันที่ 21 

มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2561 และขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2561 รอบ 8 
เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

กบ. 5.1.6-120 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ ศธ 0581.17/2816  ลงวันที่ 18 
กันยายน 2561 เรื่อง ขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2561   รอบ 12 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

กบ. 5.1.6-121 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กบ. 5.1.6-122 มติที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก เพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2562  

กบ. 5.1.6-123 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

กบ. 5.1.6-124 มติที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก เพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2562 

กบ. 5.1.6-125 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/104 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ขอให้รายงานผลค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 
31 มีนาคม 2562) 

กบ. 5.1.6-126 รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 
เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
 ดร.พัทรียา   เห็นกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนงลักษณ์   ทองนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.7. การประกันคุณภาพ 
 

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

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (สปภ.5.1.7-01) โดยมีส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล 
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน 
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ  
3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายคุณภาพ " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้าน
ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บน
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบและให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (สปภ.5.1.7-02)  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บริหาร 
ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่  10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2561  
(สปภ.5.1.7-03) ซึ่งมีการด าเนินงานดังนี้  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย (สปภ. 
5.1.7-04) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ (รองอธิการบดี, รองคณบดี, ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ได้รับมอบหมาย จัดเกบ็หรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 
(สปภ. 5.1.7-05) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน 
และระดับหน่วยงาน  

3. ก าหนดแผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (สปภ. 5.1.7-06)  
4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้ งการบันทึกแจ้งเวียนถึ งคณะและหน่วยงานรับทราบ   

(สปภ. 5.1.7-07) และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เมื่อวัน อังคารที่  20 พฤศจิกายน 2561  
(สปภ. 5.1.7-08) โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ในระดับ
สถาบัน รองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้งนโยบายแผนการด าเนินงาน
และการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2561  

มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างวันที่  13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับคณะ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 
จ านวนทั้งสิ้น 40 คน (สปภ. 5.1.7-09) 

 

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2557-%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-05-02-58.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-57%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.58.pdf
../../งานปอ/งานจาก%20JANE/การประชุม/รายงานการประชุม/ประชุมชี้แจงระบบและนโยบายการประกันฯ/ประชุมชี้แจงระบบ%20และนโยบายการประกันฯ%20(02-02-58).docx
../../งานปอ/งานจาก%20JANE/การประชุม/รายงานการประชุม/ประชุมชี้แจงระบบและนโยบายการประกันฯ/ประชุมชี้แจงระบบ%20และนโยบายการประกันฯ%20(02-02-58).docx
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2) การตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  มีการด าเนินการ
ดังนี้   

1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกันคุณภาพระดับ
คณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา (สปภ. 5.1.7-10) 

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ. 5.1.7-11) มีระบบก ากับติดตามคุณภาพภายใน
(IQA-CDS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการก ากับติดตาม
และด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  
(สปภ. 5.1.7-12)  

3 มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 
2561 เมื่ อ วันที่  31  กรกฎ าคม  2561  โดยผู้ ท วนสอบภายในสถาบั นที่ ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ต ร  
ผู้ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น (สปภ. 5.1.7-13)  

 
3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัดแผนการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อผู้เกี่ยวข้อง  
เช่น รายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ  

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

2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ CHE  
QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา และน าผลการประเมินคุณภาพทุกระดับใน
ภาพรวมเสนอต่อในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1 /2562 วันที่  7 สิงหาคม2562  
เพ่ือพิจารณา (สปภ. 5.1.7-15) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  10 /2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  
(สปภ. 5.1.7-16)  เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 5.1.7-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
สปภ. 5.1.7-02 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
สปภ. 5.1.7-03 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 10/2561 วันอังคารที่ 24

ตุลาคม 2561 
สปภ. 5.1.7-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E20-09-60.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ. 5.1.7-05 นโยบายตัวบ่งชี้ เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 
สปภ. 5.1.7-06 แผนด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
สปภ. 5.1.7-07 บันทึกที่ ศธ 0581.23/022 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง ขอส่งองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ

เป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561(ฉบับปรับปรุง) 
สปภ. 5.1.7-08 รายงานการประชุม คณะกรรมการการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ  

ปีการศึกษา  2561 
สปภ. 5.1.7-09 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

สปภ. 5.1.7-10 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 
2562 วาระท่ี 4.4 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน (เบื้องต้น) ระดับหลักสูตร และผล
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2561 

สปภ. 5.1.7-11 บันทึกท่ี อว 0652.24/031 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูล
รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

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

สปภ. 5.1.7-13 ก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ.
ประจ าปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 

สปภ. 5.1.7-14 บันทึกที่ อว 0652.24/063 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การบันทึกข้อมูลการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

สปภ. 5.1.7-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 

สปภ. 5.1.7-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 21 สิงหาคม 262 (วาระที่ 4.18) 

 
จุดเด่น 
    มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.สุใจ   พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2561 (1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)  

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.12 ระดับดี 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.43 ระดับดี 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.68 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.71 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.42 ระดับดี 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.59 ระดับดมีำก 

7.คณะศิลปศาสตร์ 3.82 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.04 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.50 ระดับดี 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 37.31/9 =4.15 ระดับดี 
 
 

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

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3.51 คะแนน 37.31 4.15 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.2 - 01 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ปีการศึกษา 2559-2561 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ คณบดีทุกคณะ คณบดีทุกคณะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม 
        องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

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

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  มีหน้าที่วางระบบและกลไก วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาหลักสูตร
จนถึงการเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) พิจารณา
รับทราบหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร 
(สวท.5.3-1-01) คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (สวท.5.3-1-02) คณะกรรมการสภาวิชาการ (สวท.5.3-1-03) และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สวท.5.3-1-04) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ 

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

2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
(สปภ.5.3-1-05) 

2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 2) คณะกรรมการก ากับ
ติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่ ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 3) 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้
เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (สปภ.5.3-1-06) 

2.3 จัดท าร่างเป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2561 (สปภ.5.3-1-07) และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาค่าเป้าหมายและผู้ก ากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (สปภ.5.3-1-08) 

http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2561.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-16-2562.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/3.%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B212.2.62.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/06/8431073f.pdf
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2.4 ถ่ายทอดนโยบายและการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังคณะ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยมีบันทึกแจ้งเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี
การก ากับให้คณะด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (สปภ.5.3-1-09) และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
(สปภ.5.3-1-10) เพ่ือแจ้งนโยบาย ค าสั่ง แผนการด าเนินงาน และเป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และ
พิจารณาการเก็บข้อมูล/ผลการประเมิน/แบบส ารวจ ตามตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ/สถาบัน ที่
เกี่ยวข้อง ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.5 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน โดย
หน่วยงานแจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ไปยังระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งต้องมีการทวนสอบข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.5.3-1-11) มีขั้นตอนด าเนินการก ากับข้อมูล (สปภ.5.3-1-12) 
ผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP) (สปภ.5.3-1-13) 

จากการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ของ สกอ. พบว่า  

1. ระดับหลักสูตร จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยจ านวน 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ทั้ง 55หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตามที่ สกอ.ก าหนด มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทุกหลักสูตร
เท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 ในระดับสถาบัน) 

2. ระดับคณะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวนทั้งสิ้น 9 คณะ ประกอบด้วย
จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนผลการบริหารงานของคณะ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในระดับสถาบัน) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับด ีโดยแยกเป็นรายคณะ ดังนี้ 

 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.39 4.12 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.43 4.43 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.18 3.68 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.28 3.71 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.37 4.42 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.19 4.59 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.48 3.82 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.35 4.04 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.38 4.50 

ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลี่ยรวมทุกคณะ) 4.15 

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/06/280c6d4a.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
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 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
         มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยมีการก ากับติดตาม ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 
            1.1 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานหลักสูตร ก ากับ ติดตาม 
การพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 8 
หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ต้องด าเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 5 ปีของหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จ านวน 3 หลักสูตร (สวท.5.3-2-01) มีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) จ านวน 25 หลักสูตร ซึ่งในการก ากับมาตรฐาน
การด าเนินงานตามระบบ มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร (สวท.5.3-1-01) เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เบื้องต้นให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก่อนที่
จะน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ (สวท.5.3-1-03) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สวท.5.3-1-04) ซึ่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่ในการพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับแก้
หลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีหน้าที่
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการ
ด าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นการ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (สปภ.5.3-2-02) และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (เบื้องต้น) ระดับหลักสูตร และผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ที่ประชุมผู้บริหาร คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งท่ี 6/2562 (สปภ.5.3-2-03) 

2. ระดับคณะ แต่ละคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ โดยมีความสอดคล้องกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบ สกอ . 
และรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะแต่ละคณะพิจารณา 

3. ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับผิดชอบและก ากับ 
ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายงาน มคอ.3-7 ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร เพ่ือน าผลการด าเนินงานหลักสูตรไป
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา

รับผิดชอบก ากับติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีก าหนด 
2. หัวหน้างานหลักสูตรและหัวหน้างานประกันคุณภาพของคณะ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตร

ในภาพรวมของคณะ 
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3. รองคณบดีที่เก่ียวข้อง รับผิดชอบก ากับ ติดตาม แต่ละฝ่ายในภาพรวมของคณะ 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบก ากับ ติดตาม หลักสูตรคณะ/ในภาพรวม 

ของมหาวิทยาลัย 
5. ส านักประกันคุณภาพ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย 
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบก ากับ ติดตาม

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ .
ก าหนด ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
        มีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยลงทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร และคณะ มีจ านวนเงินที่ได้
จัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 1,231,860,460 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2561 (สปภ. 5.3-3-01) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ผลผลิต จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล 

-ด้านการเรียนการสอน 
-ผู้ส าเร็จการศึกษา 

215,872,570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 

52,509,980 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและ
พัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,354,210 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

8,315,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

- ด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร 
- ด้านการด าเนินงาน 
- ด้านพัฒนาบุคลากร 
สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 

951,808,200 

 
     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 
      1. การสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ  
           - มีระบบบริการการศึกษา ซึ่ งเป็นระบบที่ ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่  การรับสมัคร  
การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียนการสอน การตรวจสอบจบ การข้ึนทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 
           - มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
เพ่ือให้คณะใช้ในการด าเนินงานการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่
ก ากับ ดูแล ควบคุมการเปิด – ปิดระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
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           - มีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยให้
นักศึกษาท าการประเมินผ่านเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
           - มีระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งเป็นแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ผ่านเว็บไซต์ ก ากับดูแลโดยกองพัฒนานักศึกษา 
           - ระบบงานสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือหริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ทรานสคริปกิจกรรม 
(Activity Transcript) 
           - มีระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP)  
           - มีระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Intellectual Repository) เป็นระบบ
รวบรวมงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 
           - ระบบ RMUTP StudyLife เป็น Application สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาและอาจารย์
ภายในมหาวิยาลัย 
           - ระบบสารสนเทศสหกิจนักศึกษา เป็นระบบการบันทึกข้อมูลสหกิจของนักศึกษา ประเมินการท างานของ
นักศึกษา ข้อมูลต าแหน่งงานและสถานประกอบการ 

 - มีระบบบริหารงานวิจัย  (Research Management System) เป็นระบบการบริหารโครงการวิจัย 
ประวัตินักวิจัย สิทธิบัตร การน าเสนอผลงาน และอ่ืนๆ  

 - มีระบบบริหารงานบริการวิชาการ (Academic Services Management System) เป็นระบบจัดเก็บ
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

        2. การสนับสนุนด้านการพัฒนาอาจารย์ 
           มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการจัดอบรมให้กับคณาจารย์เพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตรบนพ้ืนฐานการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน ได้รับจัดสรรงบประมณในการด าเนินการจัดอบรมให้คณาจารย์ จ านวน 4
โครงการ ดังนี้ 
           2.1 โครงการสัมมนา เรื่อง Active Learning : อุดมศึกษาสิกขาภิวัฒน์ มทร.พระนคร โดยแบ่งเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 
                 - ระยะที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน คิดเป็น 94.59% เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
น าเทคนิควิธีการไปใช้ในการเรียนการสอนในวิชาของตนเองและที่ส าคัญคือมีการบูรณาการ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และศาสตร์ร่วมกันได้ 
                 - ระยะที่ 2 ด าเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มทร.พระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน คิดเป็น 81.08% เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน า
ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งช่วยกันระดมสมองการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนได้ 
                 - ระยะที่ 3 ด าเนินการระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช 
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน คิดเป็น 92.11% เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้
ศิลปะการแสดง เพ่ือพัฒนาทักษะการสอน การจัดการเรียนรู้และการน าเสนอของปัญญาชนสาธารณะได้ 
          2.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ด้วย Technology Enhanced 
Learning โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx
http://iqa.rmutp.ac.th/
https://repository.rmutp.ac.th/
http://arit.rmutp.ac.th/studylife/
http://coop.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/login
http://asms.rmutp.ac.th/
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                  - ระยะที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช 
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน คิดเป็น 95.24% เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าเทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ Technology Enhanced Learning มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Interactive Learning หรือ "การเรียนรู้แบบตอบโต้" คือ การศึกษาในแนวทางที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่าน
สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถท าให้เกิดการ
ตอบโต้กันระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถพัฒนาสื่อในรูปแบบ Augmented Reality (AR) 
ได้                    
                  - ระยะที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 30- 31  มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช  
รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32 คน คิดเป็น 100% เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าเทคโนโลยี
ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ Technology Enhanced Learning มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Interactive Learning หรือ "การเรียนรู้แบบตอบโต้" คือ การศึกษาในแนวทางที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่าน
สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถท าให้เกิดการ
ตอบโต้กันระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถพัฒนาสื่อในรูปแบบ Augmented Reality (AR) 
ได้  
          2.3 โครงการการพัฒนาสมรรถะและประสิทธิภาพของวิชาชีพอาจารย์ ด้วยกรอบมาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพ ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 97 คน คิดเป็น 92.38% เพ่ือส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของ
อาจารย์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศาสตร์ในสาขา ด้านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และทัศนคติที่ดีงามในความเป็นอาจารย์มืออาชีพ  
          2.4 โครงการสัมมนา เรื่อง คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร โดย
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน คิดเป็น 87.50% ซึ่ง Design Thinking เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยบ่มเพาะ
กระบวนความคิด ทัศนคติ ความคิดเชิงนวัตกรรม เพ่ือให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าท าอย่างมีเหตุผล และมีความ
รับผิดชอบด้วยตนเองเพ่ือการพัฒนาในการเรียน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ Design Thinking จะ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนและการเรียนรู้ให้กว้างไกลมากขึ้น  เมื่อก่อนการเรียนอาจมองเป็นปัญหา แต่ Design 
Thinking จะเปลี่ยนมุมมองจากปัญหาให้เป็นโอกาสเพ่ือน าสู่การแก้ปัญหา 
 
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 

ส านักประกันคุณภาพ ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะ ปีการศึกษา 2560 ที่
ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน ในการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  (สปภ.5.3-4-1) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (สปภ.5.3-4-2) ซึ่งในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ส่วนในระดับคณะนั้น มหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ และควรส่งเสริม
ให้อาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอกในแต่ละคณะ 
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 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ได้น ามาปรับปรุงการด าเนินงานของระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ท าให้มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร มีการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
ทุกหลักสูตร จ านวน 55 หลักสูตร และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายหลักสูตรที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
จ านวน 33 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60 หากพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมของแต่ละคณะ พบว่ามี 5 
คณะที่มีผลการประเมินสูงขึ้น คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 55.56  และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า มีคะแนนสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 0.05 คะแนน 

2. ระดับคณะ มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 มีมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และมีการสนับสนุนเงินในการจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์เป็นจ านวน 520,000 บาท 
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีระเบียบและประกาศการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 36 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 38 คนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 74 คน) 

2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน โดย  
- มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาเอกซ่ึงต้องเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน โดย

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 71 ทุน เป็นเงิน 17,661,500 บาท 
และมีการก ากับติดตามผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด โดยในปีการศึกษา 2561 
ส่งผลให้มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 28.34 ซึ่งสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 
23.83)  

มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจ านวน 5 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 55.56 และเมื่อเปรียบเทียบผลการบริหารงานของคณะโดยรวม พบว่า มีคะแนน
เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ 4.14 คะแนน 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 46 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 
6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

 ผลการประเมิน พบว่า ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ตามที่ สกอ.ก าหนด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับพอใช้ 
 (สวท.5.3-6-01) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.3-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตร 
สวท.5.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สวท.5.3-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
สวท.5.3-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สปภ.5.3-1-05 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 
สปภ.5.3-1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ค าสั่งที่ 16/2562) 
สปภ.5.3-1-07 เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสถาบัน ประจ าปี

การศึกษา 2561 
สปภ.5.3-1-08 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 10/2561 วาระท่ี 4.3 พิจารณา

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
สปภ.5.3-1-09 บันทึกท่ี ศธ 0581.23/285 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 2561 
สปภ.5.3-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
สปภ.5.3-1-11 บันทึกท่ี ศธ 0581.23/024 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอให้แจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบ

เพ่ือประกอบการจัดท ารายงาน SAR ปีการศึกษา 2561 
สปภ.5.3-1-12 ขั้นตอนด าเนินการและการก ากับข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ IQA-

RMUTP 
สปภ.5.3-1-13 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP) http://iqa.rmutp.ac.th/ 
สวท.5.3-2-01 รายงานการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
สปภ.5.3-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปี

การศึกษา 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562 
สปภ.5.3-2-03 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 

2562 (วาระท่ี 4.4) 
สปภ. 5.3-3-01 ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จากแผนกลยุทธทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ.5.3-4-01 รายงานการประชุมคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

2562 (วาระที่ 4.4) 

http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/68719a86.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2019/07/220d02e9.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สปภ.5.3-4-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (วาระที่ 

4.9) 
สวท.5.3-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
จุดเด่น 
      มีการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการร่วมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ Learning 
Outcomes ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรในระดับคณะที่เข้มงวดและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.เฟื่องฟ้า    เมฆเกรียงไกร 

ผศ.สุใจ          พรเจิมกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.สุขุมาล  หวังวณชิพันธุ์ 
นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 
ปีการศึกษา  2561 
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ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับสถาบัน   

ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 62) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2561 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต    
   

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  
     (สกอ.1.1) (ผลลัพธ์) 

3.26 3.20 คะแนน 182.41/55 = 3.32 3.32 √ 

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

2.98 
ร้อยละ25 

(3.13 คะแนน) 
158x100 ร้อยละ 

28.34 
3.54 √ 

557.5 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.1.3) (ปัจจัยน าเข้า) 

2.20 
ร้อยละ 30 

(2.50 คะแนน) 
140x100 ร้อยละ

25.11 
2.09  557.5 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
     (สกอ.1.5) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (สกอ.1.6)  (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 
18.44/5 
= 3.69 

  18.95/5
= 3.79  

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย    
   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  √ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
      (สกอ.2.2) (ปัจจัยน าเข้า) 

4.07 3.50 คะแนน 32.04/9 =3.56 3.56 √ 

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

4.08 3.20 คะแนน 39.06/9 = 4.34 4.34 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 
13.15/3 
= 4.38 

  
12.90/3 
= 4.30 

 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ    
   

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  (สกอ.3.1) 
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00    5.00  
องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
  

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

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00    5.00  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2560 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2561 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล คะแนน บรรลุ 
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ    
   

5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สกอ.5.2) (กระบวนการ) 

5.00 
7 ข้อ  

(5 คะแนน) 
7 ข้อ 5.00 √ 

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

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2) 
(ผลลัพธ์) 

4.14 
3.51 

คะแนน 
37.31/9 = 4.15 4.15 √ 

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

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00 √ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 
14.14/3= 

4.71 
  

 
14.15/3 = 

4.72  
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 
4.29   

 
4.31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่วนท่ี  4  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2561            4-4                                               ระดับสถาบัน 

 

:  SAR  ปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                           เกณฑ์ สกอ.    

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ( IPO ) ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 62) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 
1.3,2.2) 

P 
(1.4,1.5, 
2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.3) 

O 
(1.1,2.3, 
5.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การผลิตบัณฑิต 2.82 5.00 3.32 3.79 ระดับดี 
2 การวิจัย 3.56 5.00 4.34 4.30 ระดับดี 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.15 4.72 ระดับดีมาก 
รวม 3.06 5.00 3.94 4.31 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ
พอใช้ 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดี 

 

 

* หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ผลการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 55 

หลักสูตรจ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
1 หลักสูตรระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีผลการประเมินหลักสูตรเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.32 คะแนน ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
(องค์ประกอบที่ 1) จ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 557.5 คน ปฏิบัติงานจริง 527.5 คน ลาศึกษาต่อ 30 คน 
โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 28.34 และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 25.11 มหาวิทยาลัย
มีการบริการนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม/  
โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน  ผลการประเมิน
ตนเองขององค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 3.79 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา รายละเอียดแล้ว
พบว่าการบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อยู่ในระดับดี ผลการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนที่
มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง ได้แก่ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ซึ่งยังไม่บรรลุเปาาหมาย  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจและจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อติดตามส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
   ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.30 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก แต่ปัจจัยน าเข้าด้าน
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อีกทั้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 

จุดเด่น 
1.มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2.มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการค้นควา้ข้อมูลของนักวิจัย และมีโปรแกรมส าหรับใช้ในการ 
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทีม่ีคุณภาพและเพียงพอ 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.มหาวิทยาลัยควรมีการผลักดันและสง่เสริมให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ
ตามประกาศ กพอ. 
2.มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ 
สร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชนในพื้นที ่
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

     ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียด แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะและชุมชน 
 

จุดเด่น 
    มหาวิทยาลยัมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนทีช่ัดเจนสามารถพัฒนาชุมชนเปาาหมายไดอ้ย่างต่อเนื่องตรง
ตาม ความต้องการของชุมชน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.ควรน าข้อมูลจากการบริการวชิาการแก่ชุมชนมาด าเนนิการจดัการความรู้ หรือต่อยอดไปสู่งานวิจัย 
2.มีการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ร่วมกันเพิ่มมากข้ึน 

 
  

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มหาวิทยาลัยมีการ

จัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบและด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเด่น 
1.มีการด าเนนิงานสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
2.มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมจากบุคลากรมาไว้ในคลงัของมหาวิทยาลยั 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
  ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.72 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการได้แก่ การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน 7 ด้าน 
กล่าวโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก และกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะอยู่ในระดับ
ดีมาก ส่วนการบริหารงานของคณะอยู่ในระดับดี      
 

จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารในการก ากับติดตามผลการประเมิน ผลการบริหาร ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้สามารถตรวจสอบและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารได้รวดเร็ว ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
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ส่วนที่  5 
 

ภาคผนวก 
 

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

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

- Improvement Plan แผนการส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

องค์ 
ประกอบ ตัวบ่งช้ี ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บ/รายงาน

ข้อมูล 
๑. การผลิตบัณฑิต    

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ -ผอ.สวท. 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  -รองฯ ฝ่ายบริหารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  -รองฯ ฝ่ายบริหารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  - รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   - รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๒. การวิจัย    

๒.๑ 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ( 

-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๓. การบริการวิชาการ    

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  -รองฯ ฝ่ายบริการวิชาการ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - รองฯ ฝ่ายกิจการฯ -กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว. 

๕. การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน     

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 

๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝ่ายการคลังฯ -กองคลัง -ผอ.กค. 

๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 

๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล -รองฯ ฝ่ายบริหารฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๕.๑.๕ การจัดการความรู้ -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -ศูนย์การจัดการความรู้ (KM) -ผอ.ศูนย์ KM 

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
-รองฯ ฝ่ายบริหารฯ 

-กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน -รองฯ ฝ่ายการคลังฯ -ส านักประกันคุณภาพ -ผอ.สปภ. 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ. 

๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 
--รองฯ ฝ่ายการคลังฯ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
(หลักสูตร) 
-ส านักประกันคุณภาพ 

-ผอ.สวท. 
-ผอ.สปภ. 

เพิ่มเติม : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร)  -ส านักวิทยบริการฯ -ผอ.สวส. 
* หมายเหต ุผู้ร่วมรายงานข้อมูล 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 
   1.  คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์มี
สัดส่วนท่ีต่่ากว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ตนเองให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 
  2 .  สรรหาบุคคลภายนอกที่ มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์โดยพิจารณา
ปรับจ่านวนเงินเพิ่มพิเศษ 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาให้
อาจารยไ์ปศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
2. มหาวิทยาลัยมีการก่ากับ ตดิตาม ผู้ที่
อยู่ระหว่างศึกษาต่อใหส้่าเร็จการศึกษา
ตามที่หลักสูตรก่าหนด 
3. มหาวิทยาลัยมีการสนบัสนุนส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
4. เสนอมหาวิทยาลัยทบทวนปรับจ่านวน
เงินเพิ่มพิเศษส่าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยั ต่าแหน่งวิชาการ ท่ีได้รับ
การจ้างครั้งแรกด้วยคณุวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2562 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้ 
 1.1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ่านวน 71 ทุน เป็นจ่านวนเงิน 
17,661,500 บาท 
 1.2 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ่านวน 63 ทุน เป็นจ่านวนเงิน 
18,403,400 บาท 
2. มหาวิทยาลัยได้ก่ากับติดตามการ
รายงานผลการศึกษาของผู้ที ่
อยู่ระหว่างศึกษาต่อเพื่อใหส้่าเร็จ
การศึกษาตามที่หลักสตูรก่าหนด ดังนี้ 
  2.1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 
0581.17/715 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
2561 เรื่อง ขอให้รายงานผลการศึกษา 
และหนังสือกองบริหารงานบุคคล  
ที่ ศธ 0581.17/2491 ลงวันท่ี 22 
สิงหาคม 2561 
  2.2 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามหนังสือมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชมงคลพระนคร  
ที่ อว 0652.19/1178  
ลงวันท่ี 19 กรกฏาคม 2562  
เรื่อง ขอทราบสถานะการศึกษาของ
บุคลากร จ่านวน 2 ราย ท่ีได้รบั
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีใช้
ระยะเวลาในการศึกษานาน 
3. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันภาษา ได้จัด
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี
หลักสตูร English for Standardized 
Tests (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมการสอบมาตรฐาน)  
ส่าหรับการทดสอบมาตฐาน  
เช่น RMUTP English Proficiency Test, 
TOEFL, IELT, TOEIC, และอื่น  ๆ
4. อยู่ระหว่างจัดท่าข้อมลูเสนอ
มหาวิทยาลยัเพื่อทบทวนการปรับ
จ่านวนเงินเพิ่มพิเศษสา่หรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัต่าแหน่งวิชาการ ท่ีได้รับ
การจ้างครั้งแรกด้วยคณุวุฒิปริญญาเอก  
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. จ่านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกส่าเร็จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 10 คน 
2. จ่านวนอาจารย์ประจ่าที่บรรจุในคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีการศึกษา 2561 ไม่น้อย
กว่า 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จ (KPI) 
1. อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อระดับปรญิญา
เอกส่าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 
2561 จ่านวน 15 คน                    
2. อาจารย์ประจ่าที่บรรจุในคุณวฒุิ
ปริญญาเอกในปีการศึกษา 2561 
จ่านวน 7 คน 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 
  2. อาจารย์ประจ่าที่ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการมีสัดส่วนท่ีต่่ากว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอ
ขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

-  
พ.ศ 2562 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยได้จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทาง
วิชาการในการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี ้
 1.1 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก่าหนดตา่แหน่งทางวิชาการ 
ประจ่าปี 2561 
ระยะที่ 1 การเสวนาผลงานทางวิชาการ
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอ
ก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์
เดิม) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมภานมุาศ ช้ัน 10 โรงแรมรอยลั
ริเวอร์ กรุงเทพฯ  
ระยะที่ 2 คลินิคให้คา่ปรึกษาวิชาการใน
การจัดท่าผลงานทางวิชาการและ
เอกสารประกอบการสอน โดยแบง่
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 1  เมื่อวันท่ี 4 - 6 มิถุนายน 
2561 ณ โรงแรม ดิ วารี พัทยา จงัหวัด
ชลบุร ี
กลุ่มที่ 2 เมื่อวันท่ี 15 - 17 มถิุนายน 
2561 ณ โรงแรม ดิ วารี พัทยา จงัหวัด
ชลบุร ี
    1.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอก่าหนดตา่แหน่งทางวิชาการ            
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมือ่วันท่ี 
15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Ad 
& Pr Presentation Room ช้ัน 3 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1.2  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการในการเสนอ 
ขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ่าปี 2562 
กิจกรรมที่ 1 การอภิปราย เรื่อง “แนว
ทางการพิจารณาก่าหนดต่าแหน่งทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้ง
บุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เมื่อวนัที่16 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรม
หลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ด่าเนินการ ดังนี ้
(1) การบรรยายเรื่องเทคนิคการเขยีน
เอกสารประกอบการสอนและเอกสาร
ค่าสอน และการฝึกปฏิบตัิการเขียน
เอกสารประกอบ การสอนและเอกสารค่า
สอน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562    
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6                 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
(2) การฝึกปฏิบัติการจัดท่าผลงานทาง
วิชาการและคลินิกให้ค่าปรึกษาวิชาการ 
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์เมื่อ
วันท่ี 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมเทเวศร์ ช้ัน 2  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
- คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สนับสนุนเงินสา่หรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
2562  ณ ห้องประชุมคณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม และห้องประชุมดิเรกฤทธ์ิ 
ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ช้ัน 4 
อาคารส่านักงานอธิการบดี  
- คณะบริหารธรุกิจ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2562 ณ ห้องประชุม บัวม่วง 1 ช้ัน 4 อาคาร
ส่านักงานอธกิารบดี  
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อ
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุม AD & PR ช้ัน 3   
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. มหาวิทยาลัยออกระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายเงินสนับสนุนส่าหรับ  ผู้ซึ่งได้รบั
แต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2561 โดยก่าหนดอัตราเงิน
สนับสนุน ดังนี ้
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
  ควรมีระบบ Coaching ในระดับสาขาวิชา 
ต่างสาขาวิชา และต่างคณะ  (Multi-
mentoring system) เกี่ยวกับการผลิตผล
งานทางวิชาการ และการขอต่าแหน่งทาง
วิชาการตามมาตรฐานหลักเกณฑข์อง สกอ. 
 
 
 
 

 
 
 
3. สนับสนุนเงินในการจดัท่าผลงาน ทาง
วิชาการในการเสนอขอก่าหนดต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการด าเนินการ : 
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอ
ขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 

 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20,000 บาท 
 2.2 รองศาสตราจารย์    40,000 บาท 
 2.3 ศาสตราจารย์      100,000 บาท  
3. คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ได้ออกประกาศเรือ่ง 
การจ่ายเงินสนับสนุน  การจัดท่าผลงาน
ทางวิชาการในการเสนอขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 30 มกราคม 
2562 โดยมีผู้มสีิทธ์ิไดร้ับเงินสนับสนุนฯ 
จ่านวน 95 คน เป็นจ่านวนเงิน 
520,000 บาท 

 
ผลการด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยจดัคลินคิให้ค่าปรึกษา
วิชาการ โดยให้บุคลากรสายวิชาการ
จัดท่าร่างเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคา่สอน รวมถึงผลงานทาง
วิชาการ และเชิญคณะกรรมการ
พิจารณาต่าแหน่งทางวิชาการมาให้
ค่าปรึกษา แนะน่า ช่วยเหลือ 
Coaching ในการจัดท่าผลงานทาง
วิชาการเป็นรายบคุคล โดยแบ่งกลุ่ม
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. จ่านวนอาจารย์ที่ยื่นเสนอขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
  1.1 ปีงบประมาณ 2561  
มีจ่านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 

ตามคณะ/สาขาวิชาซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ได้ด่าเนินการ 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน และ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
เมื่อวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม ดิ 
วารี พัทยา จังหวัดชลบุร ี
ครั้งท่ี 2 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธรุกิจ และคณะศิลปศาสตร ์
เมื่อวันท่ี 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ 
โรงแรม ดิ วารี พัทยา จังหวัดชลบรุี 
ครั้งที่ 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อ
วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 
Ad & Pr Presentation Room ช้ัน 3 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ความส าเร็จ (KPI) 
1. จ่านวนอาจารย์ยื่นเสนอขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
  1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
จ่านวน 38 คน 



แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5 - 23 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

  1.2 ปีงบประมาณ 2562  
มีจ่านวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
2. จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
  2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีจ่านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
  2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีจ่านวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 

  1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จ่านวน 74 คน 
2. จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารง
ต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้
  2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
จ่านวน 8 คน 
  2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จ่านวน 4 คน และขณะนี้อยูร่ะหวา่ง 
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จา่นวน 
6 คน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 
   1. จ่านวนโครงการวิจัยมีเพยีงรอ้ยละ 
39 ของจ่านวนอาจารย์ (203 เรื่องจาก
518 คน) ในจ่านวนนี้มีผู้เป็นหัวหน้า
โครงการและมสีัดส่วนการท่าวิจยั
มากกว่าร้อยละ 50 จ่านวน 167 คน 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ส่งเสรมิ ก่ากับ ติดตามให้เกิดนกัวิจัย
รุ่นใหม่ และนักวิจยัหน้าใหม่ที่มีงานวิจัย
ตรงสาขาวิชาการ เพื่อเพ่ิมจ่านวนนักวิจัย 

แผนการด าเนินการ : 
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัย อาจารยแ์ละ
อาจารย์รุ่นใหม่ในการเขียนโครงการวิจัย
การบริหารจัดการงานวิจัยในระดบั 
Project ให้เข้าถึงแหล่งทุนในทุกคณะ 
ส่งเสริมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและสามารถ
ปฏิบัติงานในสาขาที่เช่ียวชาญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนให้มผีู้ช่วยนักวิจัย (Research 
Assistant) ในทุกระดับเพื่อเสรมิ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาจารย ์
- แสวงหางบประมาณเพื่อการวิจยัพื้นฐาน
และเพื่อการวจิัยประยุกต์จากหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ่านวนอาจารย์ นักวิจัย ท่ีไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ ด้านการวจิัยเพื่อหาทุน
ภายนอก 
- จ่านวนอาจารย์ นักวิจัย ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการเขียนรายงาน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ ์

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
 
 
 
 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ปีงบประมาณ
2562 
หรือ 

ปีการศึกษา
2561 

ผลการด าเนินงาน 
-  มหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด่าเนินโครงการการสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี ้
     กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะหส์ถิตเิบื้องต้น
ด้วยโปรแกรมR ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ่านวน 37 คน 
     กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวน 68 คน 
     กิจกรรมที่ 3 การอบรมเทคนคิการ
เขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทนุ
สนับสนุนการวิจัย ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
จ่านวน 130 คน 
     กิจกรรมที่ 4 การจัดท่าข้อเสนอการ
วิจัยตามแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ่านวน 134 
คน 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

- จ่านวนอาจารย์ นักวิจัย ท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจในการท่าวิจัยในลักษณะ Social 
Engagement 
- จ่านวนโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม ่
 

- จ่านวนอาจารย์ทั้งหมด 557.50คน มี
ผลงานวิชาการ บทความ ตีพิมพ์ จ่านวน 
258.6 บทความ (ข้อมูลในระบบ IQA) 
หลักฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://www.ird.rmutp.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ird.rmutp.ac.th/
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 
   2. มีอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของงานวิชาการ 
161 (ร้อยละ 29.06)คนจากจ่านวน
อาจารย์ทั้ งหมด 554 คน และจาก
จ่านวนผลงานท้ังหมด270 เรื่อง (ร้อยละ 
48.74) 
 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
  2. ส่งเสริม ก่ากับ ติดตาม ให้เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับตามเกณฑ์
การขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
- จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ชัดเจนส่าหรับบุคลากรเขา้ใหม่ รวมทั้ง
ข้อตกลงต่าง ๆ ในการสร้างผลงาน 
- ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และ/หรือ สามารถตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติได ้
- สนับสนุนการจดัตั้งหน่วยปฏิบัตกิาร
วิจัยเฉพาะทาง และศุนย์ความเปน็เลิศ
ทางวิชาการ ท่ีบูรณาการการท่างานเป็น
ทีมโดยรวมกลุม่นักวิจัยในสาขาที่
เชี่ยวชาญให้เป็นหัวใจขับเคลื่นงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- ร้อยละของบุคากรวิจยัใหม่ที่เข้าร่วม 
- จ่านวนผลงานวิจัยนวัตกรรม 
-จ่านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 

ปีงบประมาณ
2562 
หรือ 

ปีการศึกษา2561 

ผลการด าเนินงาน 
- มหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้จัดท่าประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุน
เพื่อการวิจัย เป็นเงินรางวัลสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความในวารสาร 
- มีการประชาสัมพันธ์โครงการประชุม
วิชาการ สัมมนาวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ 
สวพ. และแจ้งผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- มหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัด ให้มี ฐานข้อมูล  Scopus,  
อักขราวิสุทธ์ิ 
- มหาวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด่าเนินโครงการการสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 
- ผลงานวิจัยท่ียื่นขอจดอนสุิทธิบัตร มี
จ่านวน 1 ผลงาน  
- ผลงานวิจัยท่ียื่นจดลิขสิทธิ มจี่านวน 
15 ผลงาน 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

หลักฐาน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวจิัย 
เป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสาร 
http://www.ird.rmutp.ac.th/?page
_id=99 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://www.ird.rmutp.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ird.rmutp.ac.th/?page_id=99
http://www.ird.rmutp.ac.th/?page_id=99
http://www.ird.rmutp.ac.th/


แผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (Improvement Plan) 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5 - 28 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
   ควรท่าแผนพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
ระยะยาวเพื่อสามารถวัดผลการพฒันา
แต่ละปี โดยการก่าหนดคา่เป้าหมาย
ความส่าเร็จในการบริการวิชาการแก่
สังคมที่สามารถยืนยันความเขม็แข็ง
ของชุมชนจากการได้รับการพัฒนาได้
อย่างชัดเจน และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
 จัดท่าแผนพัฒนาชุมชนจากการทา่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ท่างานบริการวิชาการ เป็นแผนระยะ
ยาว และก่าหนดค่าเป้าหมาย
ความส่าเร็จในการบริการวิชาการ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
 แผนพัฒนาชุมชนจากการท่าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาย
บอกในการบริการวิชาการกับชุมชน 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ
2562 
หรือ 

ปีการศึกษา
2561 

ผลการด าเนินงาน 
หลังจากมีการท่าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น กับ 
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
ได้จัดท่าแผนการบริการวิชาการรว่มกัน 
คือ ชุดโครงการบูรณาการการมีสว่น
ร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2562  
ข้อเสนอโครงการย่อยในแผน จา่นวน 
8 โครงการ จาก 8 คณะ ได้แก่  
   1. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การ
บ่ารุงรักษาเครื่องผลติปุ๋ยอินทรีย์ ต่าบล
ท่าตะคร้อ  อ่าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
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แนวทางเสริมจุดเด่น 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

   2. โครงการการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรม
ศาสตร์ของกลุ่มน้่าพริกแกงและกลุ่มทอ
ผ้ากระเหรี่ยง อ่าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลย ี
คหกรรมศาสตร ์
   3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
   4. โครงการบรูณาการอย่างมสีว่น
ร่วมเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต และ
ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน  
โดยคณะบริหารธุรกิจ 
   5. โครงการเครื่องมือช่วยแปรรปูของ
เสียจากไมไ้ผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชน
หนองหญ้าปล้อง  
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   6. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว 
โดยคณะศลิปศาสตร ์
   7. โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต่าบลเขาบันได 
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แนวทางเสริมจุดเด่น 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต่าบลยางน้่า
กลัดใต้ อ่าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี โดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน 
   8. โครงการบรูณาการแบบมสี่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม “ส่งเสรมิสมรรถนะผลิตภัณฑ์
ชุมชน บรรจุภณัฑ์ท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม” โดย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 
ซึ่ง 8 โครงการดังกล่าวได้รับ
งบประมาณเรยีบร้อยแล้ว และอยู่
ระหว่างด่าเนินโครงการจะแล้วเสร็จสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
หลักฐาน 
แผนการบริการวิชาการ ประจ่าปี
การศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
    ควรสร้างหรือก่าหนดมาตรฐาน
ด้านศิลปะหรือวัฒนธรรมที่ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
 

แผนการด าเนินการ : 
     จัดประชุมคณะกรรมการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีคณะกรรมการจากทุก
คณะ และบุคลากรจากกองนโยบายและแผน
เพื่อร่วมสร้างหรือก่าหนดมาตรฐานด้านศิลปะ
หรือวัฒนธรรมใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
โดยมอบให้คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟช่ัน ด่าเนินการก่าหนด/การสรา้งมาตรฐาน
ด้านศิลปะหรือวัฒนธรรม โดยใช้ผูเ้ชี่ยวชาญ
และมีการเผยแพรสู่่สาธารณะ    
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
-  ก่าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศลิปะหรือ

วัฒนธรรมที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 
 
 
- ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
ตุลาคม 
2561 

 – 
 กันยายน 

2562 

ผลการด าเนินงาน 
- มีแนวทางการก่าหนดหลักเกณฑ ์/ 
มาตรฐานด้านศลิปะหรือวัฒนธรรม    
หลักฐาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม กอง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ความสมบูรณ์ของแผนกลยุทธ์
ท า งก า ร เ งิ นส่ า ห รั บ แผนพัฒน า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (2561-2565) 
 
 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรมีการวิเคราะห์จัดท่าแผน 
กลยุทธ์ทางการเงินส่าหรับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร (2561-2565) ให้สมบูรณ์ 

แผนการด าเนินการ : 
1. มีคณะกรรมการจัดท่าแผนกลยทุธ์ทาง
การเงิน 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
(ฉบับปรับปรุง) 
2. จัดท่ารายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ป ี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ฉบบัปรับปรุง) 
3. จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร(ฉบับปรับปรุง) 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน 
 
 
- ผอ.กองคลัง 
 

ปีงบประมาณ 
2562 
หรือ 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีรายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 
2. มีรายงานผลการด่าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หลักฐาน 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 
2. รายงานผลการด่าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (กบม.) ครั้งท่ี 1/2562 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

จุดที่ควรพัฒนา 
   2. การสร้างโอกาสในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ควรมีการวิเคราะห์หาจุดเด่นในดา้น
ต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกับการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร เพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขัน 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทา่และ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
2. จัดท่ารายงานต้นทุนต่อหลักสตูร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

- รองอธิการบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
- ผอ.กองคลัง 
 

ปีงบประมาณ 
2562 
หรือ 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
1.  มี ร า ย ง านต้ นทุ นต่ อหลั ก สู ต ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
หลักฐาน 
1. ค่าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ 234/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดัท่าและ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท่าและวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติ ครั้งท่ี 1/2562 
3. รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 



ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน คณะครุ

ศาสตร์

อตุสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยี

ส ือ่สารมวลช

น

คณะ

บรหิารธุรกจิ

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

คณะศลิป

ศาสตร์

คณะอตสุา

หกรรมสิง่

ทอและ

ออกแบบ

แฟช ัน่

คณะ

สถาปตัยกรร

มและการ

ออกแบบ

คณะ

วศิวกรรมศาส

ตร์

คณะ

เทคโนโลยคี

หกรรม

ศาสตร์

จ านวนยนืยนั จ านวน

กรรมการ

ยนืยนั

องคป์ระกอบที ่1

1 จ ำนวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 6 2 9 3 4 3 3 16 9 55 55

2 - ---ระดบัปรญิญำตรี 5 1 7 3 4 3 3 12 8 46 46

3 - ---ระดบั ป.บณัฑติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 - ---ระดบัปรญิญำโท 0 1 1 0 0 0 0 3 1 6 6

5 - ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 - ---ระดบัปรญิญำเอก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2

7 จ ำนวนหลกัสตูรทีจั่ดกำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนทีต่ัง้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - ---ระดบัปรญิญำตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 - ---ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - ---ระดบัปรญิญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 - ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 - ---ระดบัปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมดทกุระดบักำรศกึษำ 611 921 4,487 477 867 411 449 2,123 1,542 11,888 11,888

14 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำ

ตรี 432 908 4,372.00 477 867 411 449 2,046.00 1,480.00 11,442.00 11,442.00

15 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั ป.

บณัฑติ 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179 179

16 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำ

โท 0 13 91 0 0 0 0 73 62 239 239

17 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบั ป.

บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำ

เอก  0 0 24 0 0 0 0 4 0 28 28

19 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิตังิำน

จรงิและลำศกึษำตอ่ 35.5 30 90 65 92.5 30 25 118.5 72 558.5 558.5

20 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิ

และลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่  3 0 0 0 6 1 0 4 3 17 17

21 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิ

และลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำโทหรอืเทยีบเทำ่ 23.5 22 68 37 67 20 18 68 60 383.5 383.5

22 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิ

และลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำเอกหรอืเทยีบเทำ่  9 8 22 28 19.5 9 7 46.5 9 158 158

23 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 28.5 28 66 44 70.5 25 20 86.5 49 417.5 417.5

24 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 3 0 0 0 5 1 0 4 2 15 15

25 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 20.5 20 50 22 53 17 15 50 41 288.5 288.5

26 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 5 8 16 22 12.5 7 5 32.5 6 114 114

27 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย์ 7 1 24 21 21 5 5 29 20 133 133

28 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

ขอ้มลูพืน้ฐาน Common Data Set ประจ าปีการศกึษา 2561
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ขอ้มลูพืน้ฐาน Common Data Set ประจ าปีการศกึษา 2561

29 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 3 1 18 15 14 3 3 17 17 91 91

30 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 4 0 6 6 7 2 2 12 2 41 41

31 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย์ 0 1 0 0 1 0 0 2 2 6 6

32 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

33 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 4

34 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

35 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

36 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ทีม่ี

วฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ทีม่ี

วฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ทีม่ี

วฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

องคป์ระกอบที ่5

39 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรแยกตำมวฒุกิำรศกึษำ 33 17 43 16 20 17 15 73 43 277 277

40 - - --ระดบัปรญิญำตรี 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3

41 - - --ระดบั ป.บณัฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 - - --ระดบัปรญิญำโท 24 12 27 5 13 10 11 45 34 181 181

43 - - --ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 - - --ระดบัปรญิญำเอก 9 5 16 11 7 7 4 25 9 93 93

45 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ดี ำรงต ำแหน่งทำง

วชิำกำร 33 17 43 16 21 17 15 74 43 279 279

46 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีไ่มม่ตี ำแหน่ง

ทำงวชิำกำร 25 14 28 13 14 13 11 53 23 194 194

47 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ตี ำแหน่ง

ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ 8 2 15 3 6 4 4 19 17 78 78

48 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ตี ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย์ 0 1 0 0 1 0 0 2 2 6 6

49 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ตี ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูร 20 17 39 14 1 30 20 91 55 287 287

51 - - --บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบั

สมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุ

วชิำกำรระดบัชำติ 7 8 20 0 0 0 5 65 21 126 126

5 - 7



ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน คณะครุ

ศาสตร์

อตุสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยี

ส ือ่สารมวลช

น

คณะ

บรหิารธุรกจิ

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

คณะศลิป

ศาสตร์

คณะอตสุา

หกรรมสิง่

ทอและ

ออกแบบ

แฟช ัน่

คณะ

สถาปตัยกรร

มและการ

ออกแบบ

คณะ

วศิวกรรมศาส

ตร์

คณะ

เทคโนโลยคี

หกรรม

ศาสตร์

จ านวนยนืยนั จ านวน

กรรมการ

ยนืยนั

ขอ้มลูพืน้ฐาน Common Data Set ประจ าปีการศกึษา 2561

52 - - --บทบสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำก

กำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอืในวำรสำร

ทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำร
3 5 11 8 0 18 6 12 2 65 65

53 - - --ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

54 - - --บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์น

วำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 0 2 3 0 0 0 3 1 20 29 29

55 - - --บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์น

วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลู 

ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำร 5 2 4 0 0 2 0 4 6 23 23

56 - - --บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์น

วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู

ระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ 3 0 0 6 0 10 0 9 4 32 32

57 - - --ผลงำนไดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 - - --ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

ผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 - - --ผลงำนวจัิยทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดบัชำติ

วำ่จำ้งใหด้ ำเนนิกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 - - --ผลงำนคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม่

และไดรั้บกำรจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดรั้บกำร

ประเมนิผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2

62 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่ำ่นกำร

พจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำง

วชิำกำรแตไ่มไ่ดน้ ำมำขอรับกำรประเมนิต ำแหน่งทำง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

63 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่่

สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรอืผำ่นสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัสถำบนั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัชำติ 1 0 0 0 0 0 6 0 0 7 7

66 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัภมูภิำคอำเซยีน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

68 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบันำนำชำต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร

ปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำรอำ้งองิในฐำนขอ้มลู TCI 

และ Scopus ตอ่จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องคป์ระกอบที ่7

70 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทัีง้หมด 184 175 1,196 98 195 125 83 394 368 2,818 2,818

71 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีต่อบแบบส ำรวจ

เรือ่งกำรมงีำนท ำภำยใน 1 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ 182 173 1,184 98 183 125 83 394 368 2,790 2,790
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72 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหลงั

ส ำเร็จกำรศกึษำ (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบอำชพีอสิระ) 87 90 751 73 119 66 34 263 205 1,688 1,688

73 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีป่ระกอบอำชพีอสิระ 3 3 28 11 9 28 14 15 88 199 199

74 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีม่งีำนท ำ

กอ่นเขำ้ศกึษำ 28 4 66 9 6 2 0 28 10 153 153

75 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีม่กีจิกำรของตนเอง

ทีม่รีำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้ 6 1 10 1 1 1 0 3 2 25 25

76 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีศ่กึษำตอ่ระดบั

บณัฑติศกึษำ 0 5 23 0 4 1 2 10 2 47 47

77 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีอ่ปุสมบท 1 1 3 0 1 1 0 1 1 9 9

78 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีเ่กณฑท์หำร 5 5 15 0 1 1 0 10 1 38 38

79 เงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืน ของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ

ระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระ 

(คำ่เฉลีย่)

16,535.00 16,535.00

80 ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งทีม่ตีอ่

ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF 

เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 4.07 4.07

องคป์ระกอบที ่8

81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศกึษำและผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำในระดบัปรญิญำโททีไ่ดรั้บกำรตพีมิพห์รอื

เผยแพร่ 0 2 0 0 0 0 0 0 58 60 60

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีำรตพีมิพใ์น

ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  0 1 0 0 0 0 0 0 28 29 29

83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำน

สบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำติ 0 1 0 0 0 0 0 0 9 10 10

84 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำน

สบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอื

ในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่มอ่ยูใ่น

ฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรที่

ปรำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19

87 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบั

นำนำชำต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.

หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

88 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบั

นำนำชำต ิทีป่รำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลูระดบันำนำน

ชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่ส่ำธำรณะ

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรอืผำ่นสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัสถำบนั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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93 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัภมูภิำคอำเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบันำนำชำต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำโททัง้หมด 

(ปีกำรศกึษำทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 0 4 0 0 0 0 0 0 26 30 30

97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศกึษำและผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำในระดบัปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำรตพีมิพห์รอื

เผยแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำน

สบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำน

สบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอื

ในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่มอ่ยูใ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรที่

ปรำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบั

นำนำชำต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.

หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ย
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบั

นำนำชำต ิทีป่รำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลูระดบันำนำน

ชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

อดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำร
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่ส่ำธำรณะ

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรอืผำ่นสือ่

อเิลคทรอนกิส ์online
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัสถำบนั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบัภมูภิำคอำเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดบันำนำชำต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกทัง้หมด 

(ปีกำรศกึษำทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

องคป์ระกอบที ่10

112 จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทยีบเทำ่ (FTES) รวมทกุ

หลกัสตูร 651.92 690.38 3,290.56 1,041.66 2,658.02 273.38 321.56 1,338.94 1,183.22 11,455.64 11,449.64
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113 - ---ระดบัอนุปรญิญำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 - ---ระดบัปรญิญำตรี 302.1 690.38 3,176.71 1,041.66 2,658.02 273.38 321.56 1,262.92 1,099.22 10,825.95 10,825.95

115 - ---ระดบั ป.บณัฑติ 349.82 0 0 0 0 0 0 0 0 349.82 349.82

116 - ---ระดบัปรญิญำโท 0 0 90.45 0 0 0 0 70.36 84 250.81 250.81

117 - ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 - ---ระดบัปรญิญำเอก 0 0 23.4 0 0 0 0 5.66 0 29.06 29.06

119 จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจัิยหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำก

ภำยในสถำบนั 240,000.00 150,000.00 3,791,100.00 588,000.00 2,201,000.00 5,469,000.00 3,390,700.00 400,000.00 5,103,625.00 21,333,425.00 21,333,425.00

120 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 240,000.00 150,000.00 130,000.00 588,000.00 0 5,469,000.00 3,390,700.00 400,000.00 5,103,625.00 15,471,325.00 15,471,325.00

121 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 3,661,100.00 0 2,201,000.00 0 0 0 0 5,862,100.00 5,862,100.00

123 จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจัิยหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำก

ภำยนอกสถำบนั 280,000.00 294,540.50 601,840.00 417,500.00 550,000.00 4,319,700.39 900,000.00 16,337,968.00 900,000.00 24,601,548.89 24,601,548.89

124 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 280,000.00 294,540.50 0 417,500.00 0 4,319,700.39 900,000.00 16,337,968.00 900,000.00 23,449,708.89 23,449,708.89

125 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 601,840.00 0 550,000.00 0 0 0 0 1,151,840.00 1,151,840.00

127 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมนั่บรวมผู ้

ลำศกึษำตอ่) 32.5 27 86 61 86.5 30 20 114.5 70 527.5 527.5

128 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 32.5 27 11.5 61 0 30 20 114.5 70 366.5 366.5

129 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 74.5 0 86.5 0 0 0 0 161 161

131 จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมนั่บรวมผู ้

ลำศกึษำตอ่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 3 3 4 4 6 0 5 3 2 30 30

136 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  3 3 0 4 0 0 5 3 2 20 20

137 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0 0 4 0 6 0 0 0 0 10 10

139 จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ที่

ตพีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำร

ระดบัชำติ
7 9 17 0 8 0 5 65 20 131 131

144 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 7 9 4 0 0 0 5 65 20 110 110

145 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 13 0 8 0 0 0 0 21 21

147 บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ที่

ตพีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำร

ระดบันำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำร
3 5 12 0 5 18 6 12 2 63 63
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148 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 3 5 2 0 0 18 6 12 2 48 48

149 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 10 0 5 0 0 0 0 15 15

151 ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ที่

ตพีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 

TCI กลุม่ที ่2

0 3 0 0 1 0 3 1 17 25 25

156 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 3 0 0 0 0 3 1 17 24 24

157 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

159 บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ที่

ตพีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีไ่มอ่ยู่

ในฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

5 3 3 0 1 2 0 4 4 22 22

160 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 5 3 0 0 0 2 0 4 4 18 18

161 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 4

163 บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ที่

ตพีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่

ปรำกฏในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมประกำศ 

3 0 16 22 0 10 0 9 3 63 63

164 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 3 0 0 22 0 10 0 9 3 47 47

165 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 16

167 ผลงำนไดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บกำรประเมนิผำ่น

เกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ผลงำนวจัิยทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดบัชำตวิำ่จำ้ง

ใหด้ ำเนนิกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 ผลงำนคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละ

ไดรั้บกำรจดทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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183 ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดรั้บกำรประเมนิ

ผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 3

184 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

185 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2

187 ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำ

ตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร แต่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 งำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่ส่ำธำรณะในลกัษณะ

ใดลกัษณะหนึง่ หรอืผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

193 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่นระดบัสถำบนั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่นระดบัชำติ 1 0 0 0 0 0 6 0 0 7 7

200 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 6 0 0 7 7

201 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่นระดบัควำม

รว่มมอืระหวำ่งประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่นระดบัภมูภิำค

อำเซยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่นระดบันำนำชำติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

212 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

213 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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