


ค ำน ำ  

รายงานการประเมินตน เอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี การศึ กษา 2563  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2563 
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพันธกิจมุ่งผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. (สกอ.เดิม)) เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่ก าหนด โดยรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บริบทของหน่วยงาน ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ 
และผลลัพธ์การจัดการศึกษาและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป 
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     รักษาราชการแทน 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
จากรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 

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

1. บทน า (ประวัติโดยสังเขป)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลเกิดจากการยกฐานะของวิทยาเขตใน
สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมเป็น “มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” โดย
ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ที่เน้นการปฏิบัติท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเป็น 4 ศูนย์พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร 
และศูนย์พระนครเหนือ และยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
   มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 58 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี
47 หลักสูตร หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
4 หลักสูตร  โดยยึดปรัชญาในการจัดการศึกษาคือ “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”  มี
เป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งม่ันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 

ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งหมด   10,992 คน อาจารย์รวมทั้งสิ้น 526 คน จ าแนก
เป็นอาจารย์ 355 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 164 คน รองศาสตราจารย์  6 คน และศาสตราจารย์ 1 คน 
 

 

 

http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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2. ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ของ (สป.อว. (สกอ.เดิม))  โดยมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ จ านวน  13 ตัวบ่งชี้   
ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 4.54  คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผล
ระดับดีมาก จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2-5 และผลการประเมินอยู่ในระดับดี 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที ่1 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ) 

ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย   ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 

1.3,2.2) 

P 
(1..4,1.5, 

2.1,3.1,4.1, 
5.1,5.3) 

O 
(1.1,2.3, 

5.2) 
คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การผลิตบัณฑิต 3.65 5.00 3.40 4.14 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.63 5.00 4.31 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.40 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวม 3.97 5.00 4.04 4.54 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี
มาก 

ระดับดี   

                

               * หมายเหต ุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร                                
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ  
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม) 
จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
จุดทีค่วรพัฒนา 
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่มีคุณภาพยังมีจ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ควรส่งเสริม สนับสนุนในการท าผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ าและเผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ 
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ส่วนที่ 1 
บริบทและข้อมูลทั่วไป 

 

1.  ประวัติของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ ใน
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคลเกิดจากการยกฐานะ
ของวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง คือ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ รวมเป็น “มหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร” โดยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเป็น 4 ศูนย์พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระ
นคร และศูนย์พระนครเหนือ และยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 

2.  สถานที่ตั้ง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขท่ี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร 10300  เว็บไซต์ : https://www.rmutp.ac.th/ 
 
 
 

 

http://teched.rmutp.ac.th/
http://hec.rmutp.ac.th/
http://mct.rmutp.ac.th/
http://bus.rmutp.ac.th/
http://sci.rmutp.ac.th/
http://eng.rmutp.ac.th/
http://larts.rmutp.ac.th/
http://itfd.rmutp.ac.th/
http://arch.rmutp.ac.th/
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        อ้างอิง : กองบริหารงานบุคคล 
         

3
. 
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4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

: วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี 
และเป็นที่พ่ึงของสังคม”  

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

 

: พันธกิจ (Mission)  
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ 
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

: เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)  
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า ด้านการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล 

RMUTP strives to be one of the powerful technological university,  
which produces internationally recognized hands-on graduates. 

 

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

 

: เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน 

An innovative and Technological University for the Land 
 

: อัตลักษณ์ (Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 
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: สุภาษิตสากล  
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

Intelligence is the light in the world 
 

: ปณิธาน (Determination) 
R M U T P 

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

 

: ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 

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

 

5.  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

5.1 ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา 
ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ 
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ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
58 หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 

 
 

ตารางท่ี  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25563 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภทหลักสตูร 

(หมายเหตุ) 2548 2558 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 7 หลักสูตร  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
     คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     25501941103768 

 / 4 ปี (งดรับ นศ.  
ปี 2563) 

     เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     25491941102812 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     25491941102812 

 / 4 ปี (งดรับ นศ.  
ปี 2563) 

 

 

 

มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 = จ านวน 3 หลักสูตร 
มีหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 = จ านวน 55 หลักสูตร  
(เป็นหลักสูตรใหม่ ปี 2563 = จ านวน 1 หลักสูตร) 
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ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25563 (ต่อ) 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภทหลักสตูร 

(หมายเหตุ) 2548 2558 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25481941106894 

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

     วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  25501941103746 

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

     วิศวกรรมเคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
     25611941100593 

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
     วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     25491941109742 

 / 1 ปี - 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร  
ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ 
     คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
     25631941100024 

 / 3 ปี -  

คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25491941102799 

 / 2 ปี - 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     ออกแบบแฟชั่นผา้และเครือ่งแต่งกาย  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  25501941102857 

 / 4 ปี วิชาการ 

     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102881 

 / 4 ปี วิชาการ 

     อาหารและโภชนาการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102868 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  25501941102903 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง)  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 25601941100259     

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

     อาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
     25601941100254 

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 
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ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25563 (ต่อ) 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภทหลักสตูร 

(หมายเหตุ) 2548 2558 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  25551941101244 

 / 4 ปี วิชาการ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน  2  หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     การสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
     25531941101319 

/  2 ปี แจ้งปิดหลักสูตร 
คร้ังที่ 9/2562  
(24 ก.ค.62) 

เทคโนโลยีบัณฑติ 
     เทคโนโลยสีื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
     25441941100353 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 10 หลักสูตร 
บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
25571941103744 

 / 3 ปี - 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
25491941102788 

 / 2 ปี - 

บัญชีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
25511941103826 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     25511941101813 

/  4 ปี แจ้งปิดหลักสูตร 
คร้ังที่ 9/2562  
(24 ก.ค.62) 

     ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
     25501941103757 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25511941103793 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การตลาด (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25511941103804 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25511941101791 

 / 4 ปี วิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25563 (ต่อ) 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภทหลักสตูร 

(หมายเหตุ) 2548 2558 
     ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 25511941101802 

 / 4 ปี วิชาการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต     
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
    25621941100023 

 / 4 ปี วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
     วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25501941102699 

 / 4 ปี วิชาการ 

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 25511941103837 

 / 4 ปี วิชาการ 

     วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)     
     25571941101066 

 / 4 ปี วิชาการ 

     วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  25621941100020 

 / 4 ปี วิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 16 หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 25611941100259 

 
 

/ 3 ปี - 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
     T20192149100750 

 
/ 3 ปี - 

 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
      25501941102745 

 / 2 ปี - 

     วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
     25591941100754 

 / 2 ปี - 

     วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 25531941101308 

 / 2 ปี - 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25563 (ต่อ) 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภทหลักสตูร 

(หมายเหตุ) 2548 2558 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25501941102756 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  25561941102415 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     วิศวกรรมการบ ารุงรักษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
     25561941100683 

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

     วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
      25531941101297 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
      25501941102767 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102778 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102789 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  25501941102791 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

     วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 25521941102545 

 / 4 ปี วิชาชีพ 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
     วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   25511941101824 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     เทคโนโลยวีิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง)  
     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  25591941100051 

 / 2 ปี ปฏิบัติการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 3 หลักสูตร  
เทคโนโลยีบัณฑติ 
     การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  25481941102754 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตารางที่  1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 25563 (ต่อ) 

คณะ/หลักสตูร 
เกณฑ์ฯ หลักสตูร จ านวนปี 

ที่ศึกษา 
ประเภทหลักสตูร 

(หมายเหตุ) 2548 2558 
     การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  25411941100315 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ     
     สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25551941101233 

 / 5 ปี วิชาชีพ 

คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
     ภาษาไทยประยุกต์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25531941102107 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
      25511941103782 

 / 4 ปี วิชาการ 

     การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     25481941102743 

 / 4 ปี วิชาการ 

     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  25401941100764 

 / 4 ปี วิชาการ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 3 หลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑติ      
     เทคโนโลยีเสื้อผา้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102701 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102712 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 
 

     ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
     25501941102723 

 / 4 ปี ปฏิบัติการ 

ข้อมูลจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 2564 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

5.2 ข้อมูลนักศึกษา    
5.2.1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 

10,992 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10,576 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 174 คน ระดับ
ปริญญาโท 202 คน และระดับปริญญาเอก 40 คน ดังนี้ 
 

 
 

ตารางที่ 1-2 จ านวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดจ าแนกตามระดบัการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน (คน) 

รวมทั้งหมด ปริญญา
ตรี 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 396 174 - - 570 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,439 - 60 5 1,504 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,020 - 2 - 1,022 

4. คณะบริหารธุรกิจ 3,993 - 90 21 4,104 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 456 - - - 456 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,679 - 50 14 1,743 

7. คณะศิลปศาสตร์ 931 - - - 931 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 356 - - - 356 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 306 - - - 306 

รวมทั้งสิ้น 10,576 174 202 40 10,992 
                                              ข้อมูลนักศึกษา 2/2563 จาก : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เมื่อ 31 ม.ค. 2564 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ข้อมูลเพ่ิมเติม  
 - จ านวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 10,992 คน  
 - อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 526 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน / ปฏิบัติราชการจริง 509 คน) 
 - สัดส่วน จ านวนนักศึกษา (คน) : จ านวนอาจารย์ (คน) โดยรวม = 10,992 : 509 = 21.60 : 1 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 10,420.67  คน 
 - อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 525.5 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน /ปฏิบัติงานจริง 508.5 คน) 
  สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (FTES : FTEI)  

10,420.67 : 508.5 = 20.49 : 1 
 

(ข้อมูลสรุป FTES ปีการศึกษา 2563 จาก : ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ  5 มี.ค.2564.) 

 

5.2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
ทั้งหมด 3,336 คน แบ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 3,296 คน (98.80%) ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 0 คน (0%) ระดับปริญญาโท 37 คน (1.11%) และ0.09%) 3 คน (0.09%) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1-3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษารายคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปริญญา
ตรี 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวมทั้งหมด 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 164 0 - - 164 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 415 - 17 - 432 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 224 - 4 - 228 

4. คณะบริหารธุรกิจ 1,429 - 12 3 1,444 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102 - - - 102 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 509 - 4 - 513 

7. คณะศิลปศาสตร์ 281 - - - 281 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 85 - - - 85 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 87 - - - 87 

รวมทั้งสิ้น 3,296 - 37 3 3,336 
ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษาจาก : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อ 28 พ.ค.64 

ข้อมูลสถิตินักศึกษา : http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=4127 

 
 

http://regis.rmutp.ac.th/?page_id=4127
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

5.3 ข้อมูลบุคลากร   

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรภายในทั้งสิ้น 1,191 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้  

 
5.3.1 บุคลากรสายวิชาการ 

- อาจารย์ผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 526 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน / ปฏิบัติราชการจริง 509 คน) 
- อาจารย์ประจ า (ตามเกณฑ์การนับของ สกอ.) จ านวนทั้งสิ้น 525.5 คน (ลาศึกษาต่อ 17 คน / 

ปฏิบัติงานจริง 508.5 คน) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

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

1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาต าแหน่งวชิาการ   228 1 227 
2 พนักงานมหาวิทยาลัย   286.5 16 270.5 
3 พนักงานราชการ    1 - 1 
4 ลูกจ้างชั่วคราว    9 - 9 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท /เอก    1 - 1 
 รวมอาจารย์ประจ า  525.5 17 508.5 
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ตารางท่ี 1-5 จ านวนร้อยละของอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ และร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์

ประจ า 
คุณวุฒิ   ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

525.5 192.5 326 7 354.5 164 6 1 

ร้อยละ 36.63 62.04 1.33 67.46 31.21 1.14 0.19 
 

ตารางท่ี 1–6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา:ต าแหน่งทางวิชาการรายคณะ 
 

คณะ 
วุฒิการศึกษา (คน) สัดส่วน(%) 

วุฒิการศึกษา 
ป.เอก:ป.โท:ป.ตรี 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) สัดส่วน(%)
ต าแหน่งวิชาการ 

อ. : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

(คน) 

   ปฏิบัติ 
งานจริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม           
ข้าราชการ 13 5 7 1 38.46:53.85:7.69 13 6 7 - - 46.15:53.85:0:0 - 13 

พนักงานมหาวทิยาลัย 18 7 11 - 38.89:61.11:0 18 17 1 - - 94.44:5.56:0:0 2 16 

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

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

รวม 31 12 18 1 38.71:58.06:3.23 31 23 8 - - 74.19:25.81:0:0 2 29 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์          

ข้าราชการ 22 6 15 1 27.27:68.18:4.55 22 7 12 3 - 31.82:54.55:13.64:0 - 22 

พนักงานมหาวทิยาลัย 44 4 40 - 9.09:90.91:0 44 32 12 - - 72.73:27.27:0:0 3 41 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 2 - 2 - 0:100:0 2 2 - - - 100:0:0:0 - 2 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร* 1 1 - - 100:0:0 1 - - - 1 0:0:0:100 - 1 

รวม 69 11 57 1 15.94:82.61:1.45 69 41 24 3 1 59.42:34.78:4.35:1.45 3 66 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน          
ข้าราชการ 7 1 6 - 14.29:85.71:0 7 3 3 1 - 42.86:42.86:14.29:0 - 7 

พนักงานมหาวทิยาลัย 21 5 16 - 23.81:76.19:0 21 16 5 - - 76.19:23.81:0:0  3 18 

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

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

รวม 28 6 22 - 21.43:78.57:0 28 29 8 1 - 67.86:28.57:3.57:0 3 25 

4. คณะบริหารธุรกิจ            
ข้าราชการ 45 17 28 - 37.78:62.22:0 45 18 27 - - 37.78:62.22:0 - 45 

พนักงานมหาวทิยาลัย 37 10 27 - 27.03:72.97:0 37 34 3 - - 91.89:8.11:0:0 1 36 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 2 - 2 - 0:100:0 2 2 - - - 100:0:0:0 - 2 

รวม 84 27 57 - 32.14:67.86:0.00 84 54 30 - - 64.29:35.71:0:0 1 83 
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คณะ 
วุฒิการศึกษา (คน) สัดส่วน(%) 

วุฒิการศึกษา 
ป.เอก:ป.โท:ป.ตรี 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) สัดส่วน(%)
ต าแหน่งวิชาการ 

อ. : ผศ. : รศ. : ศ. 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

(คน) 

   ปฏิบัติ 
งานจริง 
(คน) รวม 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

รวม อ. ผศ. รศ. ศ. 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

ข้าราชการ 34 11 23 - 32.35:67.65:0 34 16 18 - - 47.06:52.94:0:0 1 33 

พนักงานมหาวทิยาลัย 29 25 4 - 86.21:13.79:0 29 20 9 - - 68.97:31.03:0:0 - 29 

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

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

รวม 63 36 27 - 57.14:42.86:0 63 36 27 - - 57.14:42.86:0:0 1 62 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์            

ข้าราชการ 60 21 38 1 35:63.33:1.67 60 32 27 1 - 53.33:45:1.67:0 - 60 

พนักงานมหาวทิยาลัย 51.5 31.5 20 - 61.17:38.83:0 51.5 43.5 7 1 - 84.47:13.59:1.94:0 1 50.5 

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

ลูกจ้างชัว่คราว 2 - 2 - 0:100:0 2 2 - - - 100:0:0:0 - 2 

รวม 113.5 52.5 60 1 46.26:52.86:0.88 113.5 77.5 34 2 - 68.28:29.96:1.76:0 1 112.5 

7. คณะศิลปศาสตร์             

ข้าราชการ 34 12 22 - 35.29:64.71:0 34 18 16 - - 52.94:47.06:0:0 - 34 

พนักงานมหาวทิยาลัย 46 14 32 - 30.43:69.57:0 46 41 5 - - 89.13:10.87:0:0 2 44 

พนักงานราชการ 1 - - 1 0:0:100 1 1 - - - 100:0:0:0 - 1 

ลูกจ้างชัว่คราว 3 - 1 2 0:25:75 3 3 - - - 100:0:0:0 - 3 

รวม 84 26 55 3 30.95:65.48:3.57 84 63 21 - - 75:25:0:0 2 82 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น         

ข้าราชการ 9 4 4 1 44.44:44.44:11.12 9 6 3 - - 66.67:33.33:0:0 - 9 

พนักงานมหาวทิยาลัย 17 8 9 - 47.06:52.94:0 17 16 1 - - 94.12:5.88:0:0 1 16 

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

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

รวม 26 12 13 1 46.15:50:3.85 26 22 4 - - 84.62:15.38:0:0 1 25 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ         

ข้าราชการ 4 4 - - 100:0:0 4 1 3 - - 25.00:75:0:0 - 4 

พนักงานมหาวทิยาลัย 23 6 17 - 26.09:73.91:0 23 18 5 - - 78.26:21.74:0:0 3 20 

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

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

รวม 27 10 17 - 37.04:62.96:0 27 19 8 - - 70.37:29.63:0:0 3 24 

รวมทั้งสิ้น 525.5 192.5 326 7 36.63:62.04:1.33 525.5 354.5 164 6 1 67.46:31.21:1.14:0.19 17 508.8 

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

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี1 มิ.ย.2563 – 31 พ.ค. 2564 
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 5.3.2 บุคลากรสายสนับสนุน  

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น  655  คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-7 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา       
ประเภท 
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
รวม 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ข้าราชการ 2 23 21 - 46 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 172 146 - 319 
พนักงานราชการ 5 26 1 - 32 
ลูกจ้างประจ า 22 7 - - 29 
ลูกจ้างชั่วคราว 36 193 - - 229 

รวม 66 421 168 - 655 
ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล   

ณ วันท่ี1 มิ.ย.2563 – 31 พ.ค. 2564 
 

5.4 งบประมาณ  
งบประมาณประจ าปี  ปีปัจจบุนัได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 – 8  แสดงงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563   
และ พ.ศ. 2564  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 

ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2564 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 64) 

จัดสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 218,693,349.13 189,761,600.00 149,314,218.58 
งบด าเนินงาน 1,958,526.20 10,252,900.00 4,189,507.95 
งบลงทุน 51,774,162.28 134,109,500.00 52,836,538.00 
รายจ่ายอื่น  -  -     -    
งบเงินอุดหนุน  425,465,953.77 374,583,000.00 239,270,229.63 

รวมท้ังสิ้น 697,891,991.38 708,707,000.00 445,610,494.16 
ค่าเสื่อมราคา 158,784,420.74   

รวมค่าเสื่อมราคา 158,784,420.74   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 804,902,249.84   

หมายเหต ุ - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากส านกังบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหว่างปีและเป็นรายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ) 
          - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเส่ือม 
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 งบประมาณเงินรายได้   เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลยั  จัดสรรให้กับหน่วยงานในสงักัด โดยเบิกจ่ายตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และพ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 1 – 9  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564   
                    จ าแนกประเภทรายจ่าย  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2564 (ปีปัจจุบนั ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 64 ) 
จัดสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 39,429,556.53  45,637,680.00  30,486,661.75  
งบด าเนินงาน 63,836,345.48  168,199,200.00  78,654,339.26  
งบลงทุน 6,685,270.39  4,514,220.00  4,226,101.07  
รายจ่ายอื่น  53,245,214.44  33,373,610.00  7,534,550.61  
งบเงินอุดหนุน  33,340,100.00  34,817,150.00  33,476,150.00  
งบกลาง 9,623,002.38 20,031,410.00  1,408,038.00  
เงินสมทบสถาบัน - 26,661,730.00  3,966,603.99  
เงินรายได้สะสม - 52,734,670.00  29,429,695.14  

รวมท้ังสิ้น 206,159,489.22 385,969,670.00  189,182,139.82  
ค่าเสื่อมราคา 34,936,767.06   

รวมค่าเสื่อมราคา 34,936,767.06   
งบด าเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 234,410,985.89   

   หมายเหต ุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเส่ือม 

ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.2564 
 

5.5 ข้อมูลอาคาร สถานที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีอาคารสถานที่ตามพ้ืนที่ด าเนินงาน 4 เขตพ้ืนที่  
รวม 52 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ประกอบด้วย 4 ศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนยเ์ทเวศร์  : มีพ้ืนที่ 9 ไร่ 68 ตารางวา  
   : เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
ตรวจสอบภายใน  

2. ศูนย์โชติเวช  : มีพ้ืนที ่3 ไร่ 394 ตารางวา 
   : เลขที่ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
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ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
3. ศูนย์พณิชยการพระนคร  : มีพ้ืนที ่19 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา 

: เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 

  : เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

4. ศูนย์พระนครเหนือ        : มีพ้ืนที่ 20 ไร่ 99 ตารางวา 
: เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800 
ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ

หุ่นยนต์ และสถาบนัอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ 
 
5.6 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 

1. การก าหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากบัติดตามการด าเนินงานดา้น

ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ/
เห็นชอบค่าเป้าหมายคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีความท้าทา้ยและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน โดยมีจ านวนค่าเปา้หมาย 2 ตัวบ่งชี้ ทีป่รับให้มีความท้าทายข้ึน คือ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ปรับขึ้นจากร้อยละ 25 (3.13 
คะแนน) เปน็ร้อยละ 30 (3.75 คะแนน) 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปรับขึ้นจากร้อยละ 25 
(2.08 คะแนน) เป็นร้อยละ 30 (2.50 คะแนน) 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ผอ.ส านักประกนั
คุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
2. พัฒนาระบบการควบคุมการบริหารหลักสูตร โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานหลักสูตร เช่น แบบฟอร์มการตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นตน้ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. มีการก ากับการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร รายไตรมาส ในทกุ

หลักสูตร 
2. ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานการก ากับผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และปรับแบบฟอร์ม มคอ.2 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการและ
พัฒนาคณาจารย ์
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3. มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 คร้ัง และการ
ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 

 

-  ผอ.ส านัก
ส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
3. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องด าเนนิการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ (Strategic Position) เพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 
และตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ อว. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนบริบทเบื้องต้นเพื่อน าไปสู่การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยได้ด าเนิน

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : Reinventing University) และได้รับนโยบายและ
ประเด็นแนวคิดส าคัญเพื่อน าไปพัฒนามหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 16 กันยายน 
2563 มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย 

 

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและ
กายภาพ 
- ผอ.กองนโยบาย
และแผน 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62–63 ก าหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การ
ประกันคุณภาพของ สถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา
และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

1.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ได้แก ่
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งโดยรวมแล้วการประกันคุณภาพนี้มีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ ทั้งของนักศึกษา ของอาจารย์ ตลอดจนการพิจารณาภาวะการมีงานท าของนักศึกษา เป็นต้น 

2.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพ
ระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานคณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะ
ดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

3.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับ
สถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดย
ครอบคลุมภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสะท้อนผลการบริหารจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน         
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการประเมินต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ.เดิม) เป็นประจ าทุกปกีารศึกษา  

 

จากกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  

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

Responsibility    ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

Management   การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

Unity    ความเป็นหนึ่ง/ใช้มาตรฐานเดียวกัน 

Technology  การใช้เทคโนโลยี 

Practice    การปฏิบัติจริง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 
 1. ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่า
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด
ดังนี้  “ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

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

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตามตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  คือ 

     1) ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 14 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าเป้าหมายของระดับหน่วยงานและถ่ายทอด

เป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ สถาบัน ส านัก และสู่ระดับหลักสูตร 
 4. วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 

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

ด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดย
วิธีรายงานในที่ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่หน่วยงานก าหนด และมีการติดตามผ่านระบบติดตาม
การพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA RMUTP) 
 6. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
 คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร และคณะน า
ผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับ
หลักสูตร และระดับคณะมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE 
QA Online 
 7. ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้สอดคล้องเป็นไปตามที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
       1) ระดับหลักสูตร  ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนต่อหลักสูตร โดยผู้ เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่รับการประเมิน อย่างน้อย 1 คน และกรรมการทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือ มทร.พระนคร หรือมีประสบการณ์เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ 
          หลักสูตรป.ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป.โท หรือผศ. ขึ้นไป, หลักสูตร ป.โท กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือรศ.
ขึ้นไป ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป 
       2) ระดับคณะวิชา มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประธานต้องเป็นคนนอกมหาวิทยาลัยและขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินฯ จาก สกอ. หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับคณะ/สถาบัน จากสถาบันอ่ืน 
หรือมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ประเมินทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของสกอ. หรือ มทร.พระนคร หรือมีประสบการณ์เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินฯ ในระดับคณะ/สถาบัน 
        3) ระดับสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50 ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ.ที่จัดโดย
สถาบัน ซึ่งก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่า ขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ.พิจารณาแล้วว่ามีความ
เหมาะสม 
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้องท า
หน้าที่ระดับผู้อ านวยการข้ึนไปไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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 8. รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการ

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

9. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในทีม่หาวิทยาลัยแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2563 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ผู้ก ากับดูแล 
องค์ประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต  (5 ตัวบ่งชี้)  

1.1  ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม (ผลลัพธ์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์
1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก       (ปัจจัยน าเข้า) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์
1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   (ปัจจัยน าเข้า) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์
1.4  การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า

สัมพันธ์ 
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า

สัมพันธ์ 
องค์ประกอบท่ี 2. การวิจัย   (3 ตัวบ่งชี้)  

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(กระบวนการ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ปัจจัยน าเข้า) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   (ผลลัพธ์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์

องค์ประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ   (1 ตัวบ่งชี้)  
3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม (กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย ์

องค์ประกอบท่ี 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้)  
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม (กระบวนการ) ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า

สัมพันธ์ 
องค์ประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ   (3 ตัวบ่งชี้)  

5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบนั (กระบวนการ) 

 

5.1.1 การพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.2 การเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ 
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ 
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล ผู้ช่วยฯฝ่ายส่งเสรมิคุณธรรมฯ 
5.1.5 การจัดการความรู ้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ 
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน ผู้ช่วยฯฝ่ายประกันคุณภาพ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) คณบดีทุกคณะ 

5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร และคณะ(กระบวนการ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
ผู้ช่วยฯฝ่ายประกันคุณภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน  
 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน .-    
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 58 หลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเปนระดับปริญญาตรีจ านวน 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร โดยมีผลการประมินระดับหลักสูตรอยู่ใน
ระดับพอใช้ มีคะแนนเท่ากับ 3.40 คะแนน  โดยทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 
1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 

คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 3.45 3.39 3.38 

2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาเครื่องกล 3.15 0.00 
(3.16) 

3.21 

3. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาอุตสาหการ - 3.39 3.24 

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ (ต่อเนือ่ง 2 ปี) 3.36 3.30 3.34 
5. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ

(ต่อเนื่อง 2 ปี) 
3.14 3.27 2.61 

6. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
(ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.35 3.42 2.97 

7. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 3.88 4.06 4.09 

รวม 20.33/6 = 
3.39 

20.83/7 = 
2.98 

22.84/7 = 
3.26 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    
1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่อง 

แต่งกาย 
3.47 3.41 3.53 

2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.34 3.49 3.31 
3. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 3.38 3.39 3.36 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

4. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3.55 3.56 3.15 
5. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

(ต่อเนื่อง 2 ปี) 
3.07 3.34 3.27 

6. คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง 2 ปี) 3.14 3.49 3.64 
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
3.82 3.96 3.83 

8. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสนิค้าแฟชัน่ 3.27 3.47 - 
9. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 3.80 3.79 3.86 
10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  - - 2.43 

รวม 30.84/9 = 
3.43 

31.90/9= 
3.54 

30.38/9 = 
3.38 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.48 3.70 3.87 
2. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 2.87 3.18 3.60 

รวม 6.35/2 = 
3.18 

6.88/2 = 
3.44 

7.47/2 = 
3.74 

4. คณะบริหารธุรกิจ    
1. บัญชีบัณฑิต 3.44 3.78 3.58 
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.36 3.26 3.43 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.38 3.49 3.50 
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 3.59 3.53 3.55 
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 3.37 3.44 3.41 
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2.45 2.91 3.06 
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3.31 3.11 3.47 
8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ - 3.03 2.88 
9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.12 3.09 3.14 
10. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 3.54 3.32 3.40 

รวม 29.56/9 = 
3.28 

32.96/10 
=3.30 

33.42/10 = 
3.34 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.24 3.41 3.47 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
3.41 3.37 3.59 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2.77 3.18 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.47 3.63 3.72 
รวม 10.12/3 = 

3.37 
13.18/4 = 

3.30 
13.96/4 = 

3.49 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์     

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.46 3.44 3.35 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.66 3.43 3.39 
3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.27 3.29 3.28 
4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.39 3.54 3.45 
5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม 
3.19 3.32 3.25 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

3.17 3.18 3.27 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.94 3.05 3.16 
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 2.65 2.60 2.58 
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 2.99 2.96 3.10 
10. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมือ

และแม่พิมพ ์
2.74 2.59 - 

11. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิต
เครื่องประดับ 

3.34 3.49 3.36 

12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

3.23 3.74 3.81 

13. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 

3.06 3.22 3.61 

14. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 3.76 3.69 3.31 
15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3.62    3.57 3.69 
16. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
2.62 3.26 3.44 

17. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้  - 3.00 3.36 
รวม 51.09/16 = 

3.19 
55.37/17 = 

3.26 
53.41/16 = 

3.34 
7. คณะศิลปศาสตร์    

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.43 3.52 3.63 
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คณะ /หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.46 3.68 3.66 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโรงแรม 3.64 3.64 3.66 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยประยุกต์ 3.39 3.81 3.94 

รวม 13.92/4 = 
3.48 

14.65/4 = 
3.66 

14.89/4 = 
3.72 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ    
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.56 3.78 3.93 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 3.36 3.45 3.39 
3. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 3.13 3.38 3.32 

รวม 10.05/3 = 
3.35 

10.61/3 = 
3.54 

10.64/3 = 
3.55 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น     
1. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 3.36 3.45 3.31 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ 3.42 3.44 3.42 
3. เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3.37 3.45 3.43 

รวม 10.15/3 = 
3.38 

10.34/3 = 
3.45 

10.16/3 = 
3.39 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร) 

182.41/55 = 
3.32 

196.72/59 = 
3.33 

197.17/58 = 
3.40 

 
 

 

สูตรการค านวณ  : เท่ากับ     

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  197.17 =  3.40 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ   58  
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ค่าเฉลี่ย) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 

บรรลุ    ไม่บรรลุ 
(ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.20 คะแนน 
197.17 3.40 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.1/univ/ 
รหัส

หลักฐาน 
รายการ 

สวท.1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

 

จุดเด่น 
     หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  เน้นการเรียน
แบบ Active Learning และ Learning Experience ด้วยการฝึกงานสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรมีการเสริมทักษะทั้งผู้สอนและผู้เรียนรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น Upskill/Reskill และการ
เรียนแบบชุดวิชา (Modular) ที่เน้นทักษะมากกว่าปริญญา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     จัดท าชุดการเรียน Modular/หลักสูตร Education for all 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.สุขุมาล  หวังวณชิพันธุ ์ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.1/univ/
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

      ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 557.50 546.50 525.50 
              - ปฏิบัติงานจริง 527.50 529.50 508.50 
              - ลาศึกษาต่อ 30 17 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

158 175 192.50 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

28.34 32.02 36.63 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 
= 

192.50  
X100  = 36.63 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

(รวมลาศึกษาต่อ) 
525.50 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 

 
= 
 

36.63 
 

X 5 = 4.58 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 
 

40 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

30 36.63 4.58 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.2/univ/ 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ.1.2-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
กบ.1.2-02 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 
กบ.1.2-03 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแหนกตามหน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

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 2563 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 557.50 546.50 525.50 
       - ปฏิบัติงานจริง 527.50 529.50 508.50 
       - ลาศึกษาต่อ 30 17 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
อาจารย์ 

417.50 385.50 354.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

133 154 164 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

6 6 6 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

1 1 1 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

25.11 29.46 32.54 

 

สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
 

= 
 

 

171 
 

X 100 =32.54 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 525.50 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 

 
= 
 

 
32.54 

 
X 5 = 2.71 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

60 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 30 32.54 2.71 
 
รายการหลักฐาน : http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.3/univ/ 

รหัส
หลักฐาน 

รายการ 

กบ.1.3-01 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
กบ.1.3-02 สรุปรายชื่อผู้ลาศึกษาต่อ 
กบ.1.3-03 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแหนกตามหน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

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 2563 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

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

1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.1.4 -1-01)และจัดประชุม
คณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (กพศ.1.4-1-02) และครั้งที่ 3/2563 (กพศ.1.4-1-03) เพ่ือ
พิจารณาเสนอของบประมาณต่อมหาวิทยาลัย 
           2.จัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน,งบประมาณเงินรายได้  เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์
งบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนแจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณเงินงบรายได้ที่ได้รับอนุมัติ 
จ านวน 10 โครงการ (กพศ.1.4-1-04) 
           3.จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.4-1-05), ด าเนินงานตามแผน, 
สรุปประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน     

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้าน 
การเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การเงิน ความรัก หรือปัญหาด้าน
สุขภาพจิตอ่ืนๆ โดยมีการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาโดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพซึ่งมีคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
ทั้งเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) และเป็นกลุ่ม (Group Counseling) ภายใต้การก ากับดูแลของ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนา
นักศึกษา  ได้มีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการด าเนินงานให้ค าปรึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการประสานทั้งแนวทางการปฏิบัติและความ
ร่วมมือกับคณะ/หน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในเรื่องทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่าง
เรียน หอพัก สถานประกอบการภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

การให้บริการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดบริการให้นักศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานการ
ให้บริการนักศึกษาทั้งด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการ
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ปฏิบัติราชการประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ และการจัดกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
     ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบริการ
ด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการให้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

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

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

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

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

 ทาง Line 
     ID Line : ipapoo  

      โดยนักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6964 ติดต่อขอรับบริการได้ที่กองพัฒนา
นักศึกษา ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือเพียงสแกน QR Code ก็สามารถเลือกวัน/เวลา 
ในการเข้าใช้บริการค าปรึกษาได้ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ที่คณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และ/หรือสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะต้นสังกัดของ
นักศึกษาเอง 

1.1 บริการการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) นักศึกษาสามารถเข้ารับ
การปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรงในทุกๆเรื่อง 

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

1.3 การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สาย Hot-Line ส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาขอรับค าปรึกษาที่    
กองพัฒนานักศึกษา สามารถขอรับค าปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
ปรึกษาปัญหาทางฮอทไลน์สายตรง 081 430 4658 และ 02 665 3777 ต่อ 6943  

1.4 การให้การปรึกษาทาง E-mail เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการ
สามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทาง E-mail : std @rmutp.ac.th เรายินดีตอบท่านทุกค าถาม บริการการให้
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ค าปรึกษาโดยบุคลากรด้านจิตวิทยา  ทั้ งรายบุคคล ( Individual Counseling)  และเป็นกลุ่ม (Group 
Counseling)  นักศึกษาสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ท่ีเบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6943 ติดต่อขอรับบริการได้ที่  กอง
พัฒนานักศึกษา ตึกส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

1.5  การให้การปรึกษาผ่านช่องทางไลน์ โดยนักศึกษาสามารถ add line id // ID Line : ipapoo 
เพ่ือความสะดวกในการรับบริการให้ค าปรึกษาผู้รับบริการสามารถส่งค าถามหรือพูดคุยมาทางไลน์ได้โดยตรง 
 นอกจากนี้ยังสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาโดยบูรณาการและประสานความร่วมมือด้วยการ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเครื่องมือและมีข้อมูลแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์
ที่น ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา  

2. การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
              มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ข้อมูลแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาให้อยู่ในสังคมรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ในระดับคณะยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และบริการ 
ดังนี้  
 2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2563 (กพศ. 1.4-1-06) เป็นการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงให้จัดโครงการการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียนการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสม 
และเพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความ
พร้อม อันเป็นรากฐานส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ เพ่ือ
สร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักศึกษา และเพ่ือให้นักศึกษามีความรัก ความภูมิใจความเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งท าความเข้าใจในเรื่องของการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษาอันจะส่งผลให้
นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 
2563 ผ่านระบบ http://std.rmutp.ac.th/orientation2002/ และมีการจัดท าคู่มือนักศึกษาให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของคณะต่างๆ ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศของคณะ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารของคณะ และรู้จักหน่วยงานต่างๆของคณะที่
นักศึกษาสังกัด 
 2.2 การขอรับบริการที่กลุ่มงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่
ให้บริการ ดังนี้ 
  2.3.1งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้ 
 2.3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อน
ผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร การขอผ่อนผันการฝึกภาคสนาม ฯลฯ จ านวน 390 คน 

2.3.1.2 การให้บริการด้านประกันภัยอุบัติเหตุ จ านวน 12,665  คน   
2.3.1.3 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการให้ค าแนะน าเรื่อง

สุขภาพอนามัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 4 คน (ศูนย์ละ 1 คน ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ 

http://std.rmutp.ac.th/orientation2002/
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ศูนย์โชติเวช ศูนย์พาณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ) การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล จ านวน 
868 คน (ศูนย์เทเวศร์) 

2.3.1.4 การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านทุนการศึกษา จ านวน 2,709  คน 
2.3.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี ้

2.3.2.1 การให้ค าปรึกษาทางด้านอาชีพ แหล่งงาน  
2.3.2.2 การศึกษาต่อ 
2.3.2.3 การให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิต 

3.3.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา จัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเผยแพร่การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน และจดหมายข่าวของกองพัฒนานักศึกษา  และให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษา เช่น สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรม การเบิกจ่าย-คืนเงิน 

     2.3.4 งานส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวินัยนักศึกษาเพ่ือ
ช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างปกติสุข โดยการเผยแพร่ความรู้ ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ 
รวมทั้งอบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

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

 

 

 

 
 

3.การเตรียมตัวสู่อาชีพ 

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ (กพศ. 1.4-1-07) เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับ
สถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจั ดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดร่วมกับบริษัท ซุเปอร์ เรซูเม่ 

file:///C:/Users/Lenovo/ปี%2061/ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม%20http:/activity.rmutp.ac.th
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=5
http://activity.rmutp.ac.th/ViewNews.aspx?NewsID=5
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จ ากัด  ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 บริษัท จัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผ่านระบบ 
www.jobtopgun.com/rmutp  

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบติดตามภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งภายหลังจากที่นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี จะมีการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ผู้จ้างงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ของ มทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th และรายงานผล
ต่อที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าผลที่ประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
        นอกเวลาแก่นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ส่วนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา จะแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลข่าว สาร เช่น เว็บไชด์มหาวิทยาลัย 
www.rmutp.ac.th เว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th /, Facebook นักศึกษาสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ที่ http://complain.rmutp.ac.th โดยมีกลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษาให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงได้หลายช่องทาง  เช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะน าข้อมูลที่
เป็นประโยชน์และบริการที่นักศึกษาควรทราบ ขึ้นหน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jobtopgun.com/rmutp
http://job.rmutp.ac.th/
http://std.rmutp.ac.th/
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1.มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการแก่นักศึกษาทุกชั้นปี ดังนี้ 
             1.1 ห้องพยาบาล ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลวิชาชีพ เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 1 
                  - ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งอยู่ที่อาคารมงคลอาภา ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
                  - ศูนยพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                  - ศูนย์โชติเวช ตั้งอยู่ที่อาคารเรือนปัญญา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
             1.2 ห้องสมุด ให้บริการยืมหนังสือ สื่อสารสนเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้ค าแนะน า เปิด
ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  
                  - ศูนย์เทเวศร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค ์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 
โดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารเทศให้ค 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 
ตารางเรียน ตารางสอบ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า (One stop 
service) เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ อาคาร 1 ชั้น 1 
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              1.5 กองคลัง ให้บริการรับและจ่ายเงิน ช าระเงินค่าลงทะเบียน ขอใบเสร็จรับเงิน ช าระเงินค่าขอ
เอกสารต่างๆ รับทุนการศึกษาต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์  
               1.6 สถาบันภาษา ให้บริการโปรแกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leanning) ส าหรับการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 2 และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านทักษะวิชาชีพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์เทเวศร์ 
          2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหลายโครงการ/
กิจกรรม (กพศ. 1.4-2-01) ดังนี้  

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2) โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร เพ่ือท างานกับสถานประกอบการ 
3) โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน”  
    โดยบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด 
4) โครงการสิงห์อาสาสร้างอาชีพ ทักษะวิชาชีพ 
5) โครงการวิ่งเก็บระยะ “Virtual Run” ด้านกีฬาและนันทนาการ 
6) โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
7) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา 
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS” 
9) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ 

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

4. มหาวิทยาลัย มีการบริการข้อมูลแหล่งข่าว เต็มเวลา (Full Time) และนอกเวลา (Part Time)  ให้แก่
นักศึกษา ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://app.rmutp.ac.th/jobfair/# , www.facebook.com/
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร (กพศ. 1.4-2-03)  

1. แหล่งงานเต็มเวลา จ านวน 13 หน่วยงาน อาทิ เช่น บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง จ ากัด, บริษัท 
จัดหางานมายด์เอจ จ ากัด, ส านักงานเลขานุการกรม วศ., บริษัท วายแวลจี บลูเลี่ยน จ ากัด, บริษัท อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด, บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนด์ จ ากัด (BSA) เป้นต้น  

2. แหล่งงานนอกเวลา จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอชแอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากัด, บริษัท 
ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะคาร์ จ ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

 
 
 
 
         
 
 

http://app.rmutp.ac.th/jobfair/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ%20มทร.พระ
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ จึงมีนโยบาย
ด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพ่ือเสริ มสร้างให้
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้ก าหนดอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไว้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการที่เป็นการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพ่ือท างานกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการสมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการวิธีการสมัครงาน วิธีการท าเรซูเม่ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดร่วมกับบริษัท ซุเปอร์เรซูเม่ จ ากัด ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 บริษ ท 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ผ่านระบบ www.jobtopgun.com/rmutp (กพศ.1.4-3-01) และมี
กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ปัง จบใหม่ให้ได้งาน” โดยบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จ ากัด 
เพ่ือให้ความรู้ ทักษะ เทคนิคการสัมภาษณ์งานกับนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับบริษัทมากข้ึน 

2. โครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.4-3-02) 
โดยมีนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกสอนเข้าร่วมโครงการเล่าประสบการณ์และปัญหา เพ่ือแลกเปลี่ยนกันในแต่ละ
สาขาวิชา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ขั้นตอนการบริการข้อมูลแหล่งงานให้แก่นักศึกษา 

แหล่งงานเต็มเวลา(FULL Time)/แหล่งงานนกเวลา (Part Time) 

RMUTP JOB 
http://app.rmutp.ac.th/jobfair/# 

www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพมทร.พระนคร 

ขอรบัขอ้มลูโดยตรงจาก 
งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 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://app.rmutp.ac.th/jobfair/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
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3. โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระยะที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 (Online : Google 
Meet) (กพศ.1.4-3-03) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปปรับใช้ในการออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและฝึกงานทั้งในด้านวิชาชีพและด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าสาขาและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง R212 ชั้น 2 อาคารมงคลอา
ภาพ คณะบริหารธุรกิจ  

ในส่วนของคณะได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.4-3-
04) ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตร คอ.บ. 5 ปี และ
นักศึกษาหลักสูตร อส.บ. 2 ปีต่อเนื่อง  โดยมีคุณกิจจา  ชาวศรี ผู้จัดการบริษัท กิจจา เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็น
วิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความส าเร็จ” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง   
ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.4-3-05) 
เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังส าเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิชนันท์  คงศรี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายเรื่อง “หลักในการเตรียมตัวออกปฏิบัติงานในสังคมและการแต่งกายเพื่อไป 
สมัครงานและบุคลิกภาพ”, คุณภูวดล   ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท Jobtopgun บรรยายเรื่อง “การเขียน 
RESUME” พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” และกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร บรรยาย เรื่อง 
“การแนะน าและการประชาสัมพันธ์ E-SERVICE และการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร ์

 - คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 (Online & On-Site) (กพศ.1.4-
3-06) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่โลกแห่ง
อาชีพได้อย่างมั่นใจและก่อให้เกิดความส าเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากนายกสมาคม
ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร บรรยายพิเศษผ่านคลิปวีดีโอในหัวข้อ 
“สานสัมพันธ์พ่ีน้อง พพ.”, ดร.โพธิวัฒน์  งามขจรวิวัฒน์ คุณนภภัค  ไพรพฤกษ์ และคุณอรพินท์  ธีระตระกูลชัย 
จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด บรรยายในหัวข้อ “Future Career Inspifation-Open your heart ot New 
Oppotrunity” การเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่อย่างไรก็ได้งาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมงคล
อาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ  
- คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึษา 2563 (กพศ.1.4-3-07) เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้แก่บัณฑิตในการประกอบอาชีพตลอดจนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเองในการเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 รอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามหลัก Social Distancing การเว้น
ระยะห่างทางสังคม เนื่องจากสถานกรณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา  เล่ง
ไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
“การพัฒนา Soft Skill ทักษะเพ่ือการท างานอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
วังนางเลิ้ง 3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการการฌรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ 
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 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
         จากคะแนนเต็ม 5  

 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีต่อการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563  ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์ 
http://std.rmutp.ac.th/survey/2/ และได้ท าหนังสือบันทึกขอความร่วมมือถึงคณะทั้ง 9 คณะเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2563  (กพศ.1.4-4-01)  โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. การจัดให้บริการค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน   
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 

2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
           3. การให้บริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 

ข้อควรปรับปรุง / ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) 
- อยากให้อาจารย์สนุนสนับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรเลือกแต่คนที่อาจารย์
สนิท 

1 

- โรงอาหารที่นั่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 1 
- อยากให้มหาวิทยาลัยเปิดให้ใช้สนามกีฬาภายในตอนที่นักศึกษาสะดวก ไม่ควรก าหนดเวลา 
  เปิด-ปิด 

1 

- ควรให้นักศึกษาเลือกวิชา GE ตามความสนใจของนักศึกษา 1 
- อยากให้อาจารย์ฟังความคิดเห็นของนักศึกษาบ้าง 1 
- มหาวิทยาลัยควรลดค่าเทอมในช่วงโควิด  1 

 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ 
        ประเมินสูงข้ึน หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อการให้บริการและการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2562 (กพศ.1.4 -5-01)  และพบว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาควรมีความรวดเร็วกว่านี้ 
โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ปรับปรุงและเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทาง http://std.rmutp.ac.th/ www.facebook.com  ผ่าน 
Line Rmutp Job  และช่องทางสื่อสารline ระหว่างนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าสื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 
เช่น แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ infographic การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนออนไลน์จองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม (กพศ.1.4 -5-02) ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
และท าให้ผู้จัดสามารถทราบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า กองพัฒนานักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เป็นรูปธรรม และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางโดย
ผ่านช่องทาง http://std.rmutp.ac.th /, https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/notifications/ ผ่าน 
Line (กพศ.1.4-5-03) ผ่านโทรศัพท์ มือถือได้ตลอด 24 ชม. รวมทั้งการถามตอบผ่านช่องทางต่างๆที่รวดเร็ว 

http://std.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://std.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/notifications/
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และการเข้าถึงข้อมูล Facebook Fan page : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนครในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษามีการเข้าถึง 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า  http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลในการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และมีการให้ความรู้
ที่ ศิ ษย์ เ ก่ า ส ามารถ เข้ า ถึ ง แล ะน า ไป ใช้ ป ระ โ ยชน์ ท า งด้ านวิ ช าก ารและวิ ช าชี พ  ผ่ าน เ ว็ บ ไซด์  
http://webkm.rmutp.ac.th/km/  โดยศูนย์การจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องคลังความรู้ ซึ่งมี
ฐานข้อมูลความรู้ในวิชาชีพทั้ง 9 คณะ รวมทั้งข้อมูลความรู้ด้านอื่นๆ ที่ประโยชน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป ผ่านเว็บไชด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th /และมีการโครงการฝึกอบรมให้กับ
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

1. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ผลทางสถิติ (กพศ.1.4-6-01) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้งานทางสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ผลลัพธ์ และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 264 ณ ห้อง Learining Space 1 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟรกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ 
รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.4-6-02) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้และกระบวนการ 
“การสร้างอินโฟกราฟฟิก” น าความรู้หรือทักษะที่ได้รับ น าไปใช้ประกอบการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และน า
ความรู้หรือทักษะที่ได้รับ น าไปประกอบวิชาชีพของตนเองได้  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

มหาวิทยาลั ยมี การแจ้ งข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ แก่ ศิ ษย์ เ ก่ าผ่ าน เว็ บ ไชด์ มหาวิท ย าลั ย 
www. rmutp.ac.th  เว็บไชด์ของสมาคมศิษย์ เก่ า มทร.พระนคร www.  alumni. rmutp.ac.th และ 
www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงาน ข้อมูลการฝึกอบรมของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
 และมีการให้ข้อมูลความรู้ผ่านศูนย์การจัดการความรู้ (KM) http://blog.rmutp.ac.th นอกจากนี้ยังมี
สมาคมศิษย์เก่า สมัยที่เป็นวิทยาเขตเดิม เช่น สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช 
สมาคมนักเรียนเก่า ช่างกลพระนครเหนือ ชมรมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นต้น โดยแต่
ละสมาคมมีช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไชด์สมาคม หรือ Facebook ของสมาคมเป็นช่องทางการสื่อสาร เพ่ือมา
พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าต่างๆ ยังไม่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย 
กองพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานไปยังเลขานุการของแต่ละสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกับสมาคม
ศิษย์เก่ามีการท างานและการประชุมหารือร่วมกัน มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ามากยิ่งขึ้น 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 6 5 
 

 

http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://app.rmutp.ac.th/alumni/home.aspx%20เพื่อจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าในแต่ละปีการศึกษา
http://webkm.rmutp.ac.th/km/
http://std.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
http://blog.rmutp.ac.th/
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รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.4/univ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
กพศ.1.4-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
กพศ.1.4-1-02 รายงานประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 
กพศ.1.4-1-03 รายงานประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 
กพศ.1.4-1-04 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กพศ.1.4-1-05 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
กพศ.1.4-1-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2563 
กพศ.1.4-1-07 สรุปการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร 
กพศ.1.4-2-01 แผนการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
กพศ.1.4-2-02  คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กพศ.1.4-2-03 การบริการข้อมูลแหล่งข่าว 
กพศ.1.4-3-01 สรุปการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.พระนคร 
กพศ.1.4-3-02 โครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กพศ.1.4-3-03 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
กพศ.1.4-3-04 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
กพศ.1.4-3-05 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
กพศ.1.4-3-06 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2563 
กพศ.1.4-3-07 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
กพศ.1.4-4-01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ปีการศึกษา 2563  
กพศ.1.4-5-01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ปีการศึกษา 2562 
กพศ.1.4-5-02 ตัวอย่างช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ์ออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
กพศ.1.4-5-03 ตัวอย่างช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร 
กพศ.1.4-6-01 สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
กพศ.1.4-6-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟรกราฟฟิกฯ 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.4/univ/
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จุดเด่น 
     มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ขาดช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
    เพ่ิมช่องทางการให้บริการด้านงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวมลัลิกา วีระสัย   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 2563 มีการด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
         จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

 กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้   

          1.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (กพศ.1.5-1-1.1-01) โดยมีผู้น า
นักศึกษา ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
          1.2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 
พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาและผู้น านักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กพศ.1.5-1-1.1-
02) 
          1.3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563-2564 (กพศ.1.5-1-1.1-03)  
                    1.4. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และด าเนินงานตามแผนฯ (กพศ.1.5-
1-1.1-04) 
          1.5 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธ
ที่ 9 ธันวาคม 2563 (กพศ.1.5-1-1.1-05) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในครั้ง ต่อไป 
 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  

 กองพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 
          2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
จ านวน 14 โครงการ ดังนี้ 
               2.1.1 โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 (กพศ.1.5-2-2.1-01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563  ในรูปแบบออนไลน์ 
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โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการศึกษาในมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษา
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และมีการท างานอย่างมีคุณภาพ 
               2.1.2 โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษา (กพศ.1.5-2-2.1-02) ด าเนินการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2546 โดยมีการอบรมให้
ความรู้เรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้และเกิดความภาคภูมิใจ 
               2.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการท างานกับสถาน
ประกอบการ ออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-03) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2563 โดยให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีบริษัท Job Tob Gun มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน กิจกรรมการเขียน
เรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน...การเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่การท างานและมีสถานประกอบการเปิดรับสมัครงาน
พร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
               2.1.4 โครงการอบรม Online Marketing ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.5-2-2.1-04) 
ด าเนินการเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เพ่ือให้ความรู้ด้าน Marketing แก่นักศึกษา 
               2.1.5 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ท างานกับสถานประกอบการออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-05) ด าเนินการจัดเมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2563 โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีบริษัท Job Tob Gun มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน กิจกรรม
การเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน...การเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่การท างานและมีสถานประกอบการเปิดรับ
สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
               2.1.6 โครงการฝึออบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ผลทางสถิติ(กพศ.1.5-2-2.1-06) 
ด าเนินกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ เพื่อให้นักศึกษาไดน้ าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนและการท างาน 
               2.1.7 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-07) เป็น
กรรมรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งคลิปสั้นเกี่ยวกับการออกก าลังแบบง่าย ๆ ที่
นักศึกษาท าเป็นประจ า ท าเป็นคลิปสั้นส่งเข้าร่วมกิจกรรม 
               2.1.8 กิจกรรมวิ่งเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-08) ด าเนินการระหว่างวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 มกราคม 2564 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสะสมระยะทางรูปแบบออนไลน์ 
               2.1.9 กิจกรรมเดินเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.1-09) ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 
มี.ค. – 19 เม.ย.64 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพ่ือสะสมระยะทางในรูปแบบออนไลน์  
               2.1.10 โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา (กพศ.1.5-2-2.1-10) ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวรณโถงหน้าอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจกรรม
ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพ่ือมอบให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา มิลนิธิบ้านนกขมิ้นในโครงการ “เพ่ือเปลี่ยน
สิ่งของเป็นค่าเทอม”             
               2.1.11 โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้กิจกรรม “ปลูกรัษ์ ปักเลน” (กพศ.1.5-2-1.2-11) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เป็น
กิจกรรมอบให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน การรักษาและปลูกป่าชายเลน เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของป่าชายเลน 
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               2.1.12 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.5-2-2.1-12) 
ด าเนินการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมไหว้
ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
               2.1.13 กิจกรรมวันปิยมหาราช (กพศ.1.5-2-2.1-13) ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลาน
พระบรมรูปทรงม้า เพ่ือให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชการที่ 5 
               2.1.14 โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กพศ.1.5-2-2.1-14) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน
ขององค์การนักศึกษา ผู้น านักศึกษา และศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 3 กิจกรรม  มี
รายละเอียด ดังนี้                         
          2.2.1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน รูปแบบออนไลน์ ด าเนินการระหว่างวันที่  20 
ก.ค. ถึง 8 ส.ค.2563 (กพศ.1.5-2-2.2-01) เป็นกรรมรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่ง
คลิปสั้นเกี่ยวกับการออกก าลังแบบง่าย ๆ ที่นักศึกษาท าเป็นประจ า ท าเป็นคลิปสั้นส่งเข้าร่วมกิจกรรม 
           2.2.2 กิจกรรมวิ่งเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ ด าเนินการระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 
มกราคม 2564 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสะสมระยะทางรูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.2-02) 
           2.2.3 กิจกรรมเดินเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ (กพศ.1.5-2-2.2-03) ด าเนินการระว่างวันที่  1 
มีนาคม – 19 เมษายน 2564 ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 19 เม.ย.64 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพ่ือ
สะสมระยะทางในรูปแบบออนไลน์   
 

2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 

โครงการ ดังนี้   
          2.3.1 โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ 
บริเวรณโถงหน้าอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมร่วมกันบริจาคสิ่งของ   เพ่ือเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษา มิลนิธิบ้านนกขม้ินในโครงการ “เพ่ือเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอม” (กพศ.1.5-2-2.3-01) 
         2.3.2 โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปลูกรักษ์...ปักเลน” (กพศ.1.5-2-2.3-02) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เป็น
กิจกรรมอบให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน การรักษาและปลูกป่าชายเลน เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้เรื่องคุณคา่ของป่าชายเลน  
 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  
          กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 
กิจกรรมดังนี้ 
          2.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.4-01)
ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ภูเจ้าอัมพ
วารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกาย จิต และการ
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ท าสมาธิและการให้ความรู้เกี่ยวกับการน าค าสอนทางทางศาสนาต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
          2.4.2 โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.5-2-2.4-02) ด าเนินการเมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เพ่ือให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชการที่ 5  
          2.4.3 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.5-2-2.4-03) ด าเนินการเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรมดังนี้ 
         2.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กพศ.1.5-2-2.5-01)
ด าเนินการระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ภูเจ้าอัมพ
วารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ “นาฏศิลป์ไทยเพ่ือการอนุรักษ์
และเผยแพร่” 
         2.5.2 โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กพ.1.5 -2-2.5-02) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการการด าเนินงาน
ขององค์การนักศึกษา ผู้น านักศึกษา และศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
รอบ 6 เดือน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาไปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในรอบ  12 เดือน 
ต่อไป   

 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา 
ผ่านโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (กพศ.1.5-3-
01) ด าเนินการระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการให้ความรู้ เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และให้ความรู้ด้านการการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย     

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ 
        ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและน าผลการประเมิน           
และข้อเสนอแนะแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่  9 
ธันวาคม 2563 (กพศ.1.5-4-01) เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ครั้งต่อไป  
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
                                                   ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน) 
 
ล าดับที่  กิจกรรม/โครงการ                วัตถุประสงค์                  ผลการด าเนินการ        ข้อเสนอแนะ                      แนวทางแก่ไข 

1 โครงการพัฒนานักศึกษา         1.เพื่อฝึกอบรมนักศึกษา      การบรรลุวัตถุประสงค์   - งปม.น้อยละท าให้จัด           - ก าหนดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           ตามคุณลักษณะบัณฑิต      ร้อยะละ 90.40            หลักสูตรได้น้อยลงนักศึกษา    การอบรมให้ครบ 

           ราชมงคลพระนคร                 พึงประสงค์                    ความพึงพอใจ ร้อยละ    ไดฝึกปฏิบัติไม่เต็มที่             ทุกด้านสมดุลกับ 
                                                 2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ       93.40                                                            งปม.และเวลา 
                                                 ประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
   2.    กิจกรรมการออกก าลังกาย       1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ        การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่          - ขออนุมัติปรับ 
          แบบนี้แหละคือตัวฉัน             2.นักศึกษาใช้เวลาว่าง        ร้อยละ 92.40               ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็น 
          รูปแบบออนไลน์                   ให้เป็นประโยชน์               ความพึงพอใจ ร้อยละ     (Covid-19)                       รูปแบบออนไลน์ 
                                                                                   92.20 
   3.    กิจกรรมวิ่งเก็บระยะทาง         1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ        การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่          - ขออนุมัติปรับ 
                                                2.นักศึกษาใช้เวลาว่าง        ร้อยละ 89.40               ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็น 
                                                ให้เป็นประโยชน์               ความพึงพอใจ ร้อยละ     (Covid-19)                       รูปแบบออนไลน ์
                                                                                   88.60 
    4.   โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่      - เพื่อเป็นการแนะน า         การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่          - ขออนุมัติปรับ 
          สือ่ในการปฐมนิเทศนักศึกษา    และให้นักศึกษาได้รับทราบ   ร้อยละ 86.20              ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็นรูป 
          ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา     ข้อมูลต่าง ๆ ของมหา         ความพึงพอใจ ร้อยละ      (Covid-19)                      แบบออนไลน์ 
          2563                                วิทยาลัย                        86.60 
     5.  โครงการวันปิยมหาราช          - เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม   การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                                - 
                                                 กิจกรรมร าลึกถึงพระมหา    ร้อยละ 89.80 
                                                 กรุณาธิคุณ                    ความพึงพอใจ ร้อยะละ 
                                                                                  ร้อยะล 89.00     
     6.   โครงการศึกษาดูงานด้าน     - เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้ศึกษา  การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                                - 
          กิจกรรมนักศึกษาและ         เรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ร้อยละ 93.80 
          ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น        และด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความพึงพอใจ ร้อยละ  
                                                                                   91.56 
      7.  โครงการอบรม Online      - เพื่อให้ความรู้เรื่อง Marketing การบรรลุวัตถุประสงค์                  -                                - 
          Marketing ประจ าปี       แก่นักศึกษา                        ร้อยละ 93.60 
          การศึกษา 2563                                                      ความพึงพอใจ ร้อยละ 
                                                                                   96.00     
      8.  โครงการเตรียมความพร้อม       -เพื่อให้นักศึกษาได้รับ       การบรรลุวัตถุประสงค์         - เกิดสถานการณ์แพร่         - ขออนุมัติปรับ 
         ของบัณฑิต มทร.พระนครเพื่อ      ความรู้เรื่องการเตรียม      ร้อยละ 85.80                ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็นรูป  
         การท างานกับสถานประกอบการ  ความพร้อมด้านการสมัคร  ความพึงพอใจ ร้อยละ       Covid-19)                        แบบออนไลน์ 
                                                  งาน และการท าเรซูเม่       85 
      9. โครงการฝึกอบรมแกนน า         - เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบ  การบรรลุวัตถุประสงค์                -                                - 
        นักศึกษาเพื่อพัฒนาเสริมสร้าง     อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    ร้อยละ 96.80 
        อัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิต   - เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะ      ความพึงพอใจ ร้อยละ 
        นักศึกษา                              อื่น ๆ ที่จ าเป็น                  97.20 
     10.โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม -เพื่อให้นักได้รับความรู้       การบรรลุวัตถุปรสงค์                 -                                - 
        ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผล      โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าไป  ร้อยละ 86.00 
        ทางสถิติ                               ใช้ในการศึกษาและท างาน    ความพึงพอใจ ร้อยละ  
                                                                                     ร้อยละ 91.60 
     11.โครงการเดินเก็บระยะทาง        - เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลา    การบรรลุวัตถุประสงค์     - เกิดสถานการณ์แพร่         - ขออนุมัติปรับ  
         รูปแบบออนไลน์                      ว่างให้เกิดประโยชน์           ร้อยละ 90.60              ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา    โครงการเป็นรูป 
                                                -เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพดี     ความพึงพอใจ ร้อยละ     Covid-19)                        แบบออนไลน์ 
                                                                                      89.60 
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     12.กิจกรรมไหว้ครูและบายศรี           -เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม   การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                              - 
         สู่ขวัญ                                  กิจกรรมร าลึกถึงพระคุณครู    ร้อยละ 89.80 
                                                  อาจารย์                           ความพึงพอใจ ร้อยละ 
                                                                                      89.00 
     13.โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า  -เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม    การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                              -                        
        ภายใต้กิจกรรม “ปลูกรัก ปักเลน”   กิจกรรมปลูกป่า                ร้อยละ 98.80 
                                                  -เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  ความพึงพอใจ ร้อยละ 
                                                   เร่ืองความส าคัญของป่าไม้    95.93 
                                                   และการรักษาป่า 
      14.โครงการปณิธานความดี           - เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม   การบรรลุวัตถุประสงค์                   -                              - 
         ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา                     กิจกรรมจิตสาธารณะ         ร้อยละ 95.93 
                                                                                      ความพึงพอใจ ร้อยละ  
                                                                                      96.40       
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 (กพศ.1.5-5-01) และมีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  มี
จ านวน 16 โครงการ ด าเนินการได้ตามแผน 14 โครงการ ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ขอปรับแผนการด าเนินงาน 2 โครงการ ได้แก่ 
     1.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ยกเลิก) 
     1.2.โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ขอปรับแผนเป็นเดือนกันยายน  2564   
(เจ้าภาพขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ด้าน 
     2.1 กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ 
          2.1.1 โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปี
การศึกษา 2563            
          2.1.2 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
          2.1.3 โครงการอบรม Online Marketing ประจ าปีการศึกษา 2563 
          2.1.4 โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือ
การท างานกับสถานประกอบการ ออนไลน์ 
          2.1.5 โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ     
      2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 2 กิจกรรม         
           2.2.1 กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน รูปแบบออนไลน์            
           2.2.2 กิจกรรมวิ่งเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์  
      2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 กิจกรรม 
           2.3.1 โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ท่ีใจเรา 
           2.3.2 โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปลูกรักษ์...ปักเลน” 
       2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม จ านวน 2 กิจกรรม  
           2.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
           2.4.2 โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการศึกษา 2563  
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        2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม  
            2.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           

2.5.2 โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. เพ่ือจัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

          กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 
1 กิจกรรม ได้แก่ โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 เป็นการให้ความรู้ด้านการประกันเพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับ
การศึกษาและการท างานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ   

        ***ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100       
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

 - เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง
มากขึ้น คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จึงพิจารณาให้มีการปรับแผนการด าเนินการ
โครงการเป็นรูปแบบ ออนไลน์ และบางโครงการหากไม่สามารถปรับแผนการด าเนินการเป็นรูปแบบออนไลน์ได้
ก็จะด าเนินการยกเลิกโครงการ โดยพิจารณามิให้มีผลกระทบกับแผนพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาทักษะ
นักศึกษาครบทุกด้านตามเกณฑ์ทีก่ าหนด (กพศ.1.5-6-01) 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
รายการหลักฐาน http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.5/univ/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-1-1.1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
(กพศ.1.5-1-1.1-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 
(กพศ.1.5-1-1.1-03) มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2563-2564 
(กพศ.1.5-1-1.1-04) 
(กพศ.1.5-5-01) 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

(กพศ.1.5-1-1.1-05) 
(กพศ.1.5-4-01) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 

(กพศ.1.5-2-2.1-01) 
(กพศ.1.5-3-01) 

โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อในการปฐมนิเทศนักศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/1.5/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(กพศ.1.5-2-2.1-02) โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือพัฒนาการเสริมสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะชีวิต

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

โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(กพศ.1.5-2-2.1-04) โครงการอบรม Online Marketing ประจ าปี 2563 
(กพศ.1.5-2-2.1-05) 
 

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ท างานกับสถานประกอบการ ออนไลน์  

(กพศ.1.5-2-2.1-06) โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
(กพศ.1.5-2-2.1-07) 
(กพศ.1.5-2-2.2-01) 

กิจกรรมการออกก าลังกายแบบนี้แหละคือตัวฉัน (รูปแบบออนไลน์) 

(กพศ.1.5-2-2.1-08) 
(กพศ.1.5-2-2.2-02) 

กิจกรรมวิ่งเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ 

(กพศ.1.5-2-2.1-09) 
(กพศ.1.5-2-2.2-03) 

กิจกรรมเดินเก็บระยะทาง รูปแบบออนไลน์ 

(กพศ.1.5-2-2.1-10 
(กพศ.1.5-2-2.3-01) 

โครงการปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา 

(กพศ.1.5-2-2.1-11) 
(กพศ.1.5-2-2.3-02) 

โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปลูกรักษ์...ปักเลน” 

(กพศ.1.5-2-2.1-12) 
(กพศ.1.5-2-2.4-02) 

โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีการ 2563 

(กพศ.1.5-2-2.1-13) 
(กพศ.1.5-2-2.4-03) 

โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 

(กพศ.1.5-2-2.1-14) 
(กพศ.1.5-2-2.5-02) 

โครงการศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

(กพศ.1.5-6-01) การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานโครงการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการจัดส ารวจความต้องการของนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการ นักศึกษา

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง และครบทุกด้าน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา รายไตรมาสเพื่อก ากับดูแลการ
จัดกิจกรรมให้เปน็ไปตามแผน หากมีมีสถานการณ์ท าให้ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนจะได้หาแนวทางการ
แก้ไขหรือปรับแผนการด าเนินงาน เพื่อสามารถจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวมลัลิกา วีระสัย   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
         

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ     ปีการศึกษา 2563 สถาบันได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ          
        งานสร้างสรรค์ 

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยโดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

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

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

- ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
- ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปจจุบันและผลงานที่ผานมา  
- ขอมูลดานแหลงตีพิมพ์ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจน ขอมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์เผย
แพรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
และงานสรางสรรค์ 
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) เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th) (สวพ. 2.1-1-04) 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยเน้น
นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ในประเด็นต่อไปนี้  

1. มีหองปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทซึ่งเปนไปตามจุดเนนของแต่ละคณะโดยแยก
ตามคณะต่าง ๆ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะ และอยู่ภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 

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

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง และเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก              
เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทั้งเครือข่ายเดิม เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) , 
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น, จังหวัดราชบุรี, อบต.บางครก และ อบต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และเครือข่ายใหม่ 
เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม,ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น (สวพ.2.1-
2-02)  

3. มีห้องสมุดแหลงคนควาทางวิชาการ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส              
แยกตามศูนย์ซึ่งบริหารและก ากับดูแลโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ้ืนที่ 2,523.35 ตร.ม.               
ตามข้อมูลรายงานทางกายภาพ (สวพ.2.1-2-03)    

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

5. มีการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล และสนับสนุน             
การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551–ปัจจุบัน                     
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เจ้าภาพในการจัดงาน) โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และ โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท                     
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอเลื่อนการจัดงานอย่างไม่มี
ก าหนดท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดงานดังกล่าว ตามบันทึกข้อความที่ อว 0652.11/770 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12                       
(สวพ.2.1-2-06)  

6. มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0652.11/1509 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (สวพ.2.1-2-07)  โดยด าเนินงานจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2564 และกิจกรรมที่ 2 
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ จัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ขอเลื่อนการจัดงานดังกล่าว หากมีก าหนดจัดงานวันใดจะแจ้งให้ทราบ 
  3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนงบประมาณภายในส าหรับเป็นทุนวิจัยแก่บุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

     1. ก าหนดจุดเน้นลักษณะของข้อเสนอการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               
เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สวพ.2.1-3-01)                

http://ird.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/งานวิจัย-และ-e-book/
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และก าหนดยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย (สวพ.2.1-3-02) ทั้งนี้ เพ่ือให้นักวิจัยมีทิศทางในการ
ท างานวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

     2. มีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                      
ที่ 347/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สวพ.2.1-3-03) ส าหรับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจะมีการพิจารณาล่วงหน้า        
     3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จ านวน 29,258,000 บาท   
(ไม่นับรวมงบประมาณจากภายนอก) โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรร รวมจ านวน 119 โครงการ ทั้ง 9 คณะ               
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 กองนโยบายและแผน ตามตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สวพ.2.1-3-04) 

ล าดับ หน่วยงาน แหล่งทุน 
 

 
รวม  

(บาท) รายจ่าย 
(บาท) 

 

รายได้ 
(บาท) 

 

กองทุนเพื่อการ
วิจัย มทร.พระนคร 

(บาท) 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - 45,000.00 45,000.00 

2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2,082,450.00 140,000.00 45,000.00 2,267,450.00 
3 คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน 750,000.00 150,000.00 45,000.00 945,000.00 
4 คณะบริหารธุรกิจ 11,356,430.00 520,000.00 45,000.00 11,921,430.00 

5 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2,497,550.00 140,000.00 45,000.00 2,682,550.00 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5,210,000.00 108,000.00 45,000.00 5,363,000.00 

7 คณะศิลปศาสตร ์ 2,208,570.00 330,000.00 45,000.00 2,583,570.00 

8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ - 110,000.00 - 110,000.00 

9 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ 2,150,000.00 - 45,000.00 2,195,000.00 

10 สถาบนัวิจัยและพัฒนา - - 190,000.00 190,000.00 
11 กองนโยบายและแผน 905,000.00 - 50,000.00 955,000.00 

 รวม 9 คณะ  
1 สถาบัน 1 กอง 

27,160,000.00 1,498,000.00 600,000.00 29,258,000.00 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
         หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  
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1. มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ              
และระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 
2551– ปัจจุบัน ทั้งนี้ ช่วงเวลาการจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส                   
โคโรนา (COVID-19) หน่วยงานผู้จัดจึงขอเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีก าหนด   

2. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจัดนิทรรศการผลงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปี 2564 
โดยมีผลการด าเนินงาน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานวันนักประดิษฐ์  ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2564             
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  และกิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ หน่วยงานผู้จัดจึงขอเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส                    

3. สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเข้าร่วมประชุมน าเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการจัดท าเป็นประกาศมหาว ิทยาล ัย                        
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  (สวพ. 2.1-4-
01) สนับสนุนบุคลากร ไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ จ านวน 7 ผลงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  195,000 บาท 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนผลงาน งบประมาณ (บาท) 
1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 100,000 
2 คณะบริหารธุรกิจ 1 80,000 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 15,000 
 รวม 7 195,000 

4. สนับสนุนงบประมาณส าหรับจายคาตอบแทนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์                   
ในวารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-4-
02) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารให้กับอาจารย์ 
นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมจ านวน 86 บทความ แบ่งเป็น
บทความวิจัย ระดับชาติ จ านวน 28 บทความ บทความวิจัย ระดับนานาชาติ จ านวน 51 บทความ และบทความ
วิชาการระดับชาติ จ านวน 7 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,815,000 บาท ดังตารางสรุปจ านวนบทความการ
เบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารฯ (สวพ.2.1-4-03) 
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ 
        นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ รวมทั้งมีการ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
หนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (http//:ird.rmutp.ac.th) ไลน์กลุ่มงานวิจัย มทร.พระนคร ซึ่งปัจจุบันไลน์กลุ่มเป็นช่องทางที่นักวิจัย
สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว (สวพ.2.1-5-01) 
           2. สนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0562.11/109 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       
(สวพ.2.1-5-02) โดยมีการด าเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม (รูปแบบออนไลน์) ดังนี้  
  กิจกรรมที่ 1 (ช่วงเช้า) หัวข้อ : การขอทุนวิจัยงบประมาณภายนอกหรือการขอทุนที่ไม่ใช่ แหล่งทุน 7 
PMU ด าเนินการในวันที่ 27 เมษายน 2564 วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง ต าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส กลุ่มภารกิจการพัฒนาและเทคโนโลยี จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์               
วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 
 กิจกรรมที่ 2 (ช่วงบ่าย) หัวข้อ : บทเรียนและแนวทางการขอทุนวิจัยตามกรอบของ PMUs และนอก PMU 
ด าเนินการในวันที่ 27 เมษายน 2564 วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
           3. มีการสรางขวัญและก าลังใจใหนักวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ ปี 2550-ปัจจุบัน โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

มีการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ส าหรับการสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์
บทความวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงิน
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร (สวพ.2.1-5-03) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุน
เงินรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารให้กับนักวิจัยและบุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร จ านวน 86 บทความ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,815,000 บาท ตารางสรุปจ านวนบทความการเบิกเงินรางวัล
ตีพิมพ์ในวารสารฯ (สวพ.2.1-5-04) 

มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น และหน่วยงานที่มีการบริหารงานวิจัยดีเด่น โดยมีการมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ             
และเงินรางวัล จ านวน 10 ,000 บาท ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยของทุกปี (18 มกราคม 2564)                
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2563 (สวพ.2.1-5-05) ทั้งนี้ ขอเลื่อนการจัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 16 ปี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  
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 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                    
ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีผู้รับผิดชอบงานทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัย              
และพัฒนา (สวพ.2.1-6-01) และจัดท าขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยอ้างอิงจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สวพ. (สวพ.2.1-6-02)     

2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
นักวิจัย โดยจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา               
พ.ศ.2555 (สวพ.2.1-6-03) ,ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-04) และ ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุน
ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สวพ.2.1-6-05) 

3. มีการน าผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิจัย จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 
35 ผลงาน (สวพ.2.1-6-06) ประกอบด้วย อนุสิทธิบัตร จ านวน 7 ผลงาน และ สิทธิบัตรการออกแบบ จ านวน 28 
ผลงาน  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.1/univ/ 

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

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

ต่าง ๆ 
สวพ.2.1-2-03 รายงานทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
สวพ.2.1-2-04 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutp.ac.th 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.1/univ/
http://ird.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/


ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-40                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ.2.1-2-05 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th ในกล่อง

ระบบสารสนเทศ (คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
สวพ.2.1-2-06 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/770 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิก 

โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 
สวพ.2.1-2-07 บันทึกข้อความที่ อว 0652.11/1509 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติด าเนิน

โครงการจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
สวพ.2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเสนอของบประมาณวิจัยใน

ลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สวพ.2.1-3-02 ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ประเด็นการวิจัย 
สวพ.2.1-3-03 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 347/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

สวพ.2.1-3-04 ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สวพ.2.1-4-01 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 
สวพ.2.1-4-02 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงิน

รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
สวพ.2.1-5-01 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงหน่วยงาน 
สวพ.2.1-5-02 บันทึกข้อความ ที่ อว 0562.11/109 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน

ราชการ โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

สวพ.2.1-5-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร  

สวพ.2.1-5-04 สรุปจ านวนบทความการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารฯ  
สวพ.2.1-5-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและ

หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2564 
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 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย

เงินกองทุนเพ่ือการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

สวพ.2.1-6-06 สรุปข้อมูลการจดทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยสนับสนุนท้ังทรัพยากรและเงินรางวัลสนับสนุนผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้กับอาจารย์/นักวิจัยมีการผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส าหรับหน่วยงานของท้ัง 9 คณะ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ยังมีจ านวนน้อยมาก 

2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยในทุกมิติ และสร้างนักวิจัยให้มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถท างานวิจัยได้ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
เพิ่มขึ้น 

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

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

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

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนท่ีได้  = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   
              จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน   

 

ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64) มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยฯ ดังนี้.- 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวนเงิน

ภายใน 
จ านวนเงิน
ภายนอก 

 
 

รวมเงิน 
 
 
 

 

จ านวน 
อาจารย์
ประจ าที่

ปฎิบัติงาน
จริง 

สัดส่วน
จ านวนเงิน
สนับสนุนต่อ

จ านวน
อาจารย์ 

คะแนน 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 45,000 2,055,000 2,100,000 29 72,413.79 5 
2 คณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตร ์
2,267,450 950,000 3,217,450 66 48,749.24 4.06 

3 คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

945,000 1,000,000 1,945,000 25 77,800.00 5 

4** คณะบริหารธรุกิจ 13,476,330 120,000 13,596,630 83 - 5 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

7,594,715 120,000 7,714,715 70 110,210.21 5 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 5,881,915.50 - 5,881,915.50 13 450,455.04 5 
5 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
2,737,550 

 
- 2,737,550 

 
62 44,154.03 3.68 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 153,000 
 

5,210,000 5,363,000 112.5 47,671.11 3.97 

7** คณะศลิปศาสตร ์ 2,100,713 - 2,100,713 82 25,618.45 5 
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 110,000 1,527,500 1,637,500 25 65,637.50 5 
9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ์ 2,195,000 2,760,000 4,955,000 24 206,458.83 5 

 
รวม 9 คณะ 37,506,674 13,742,500.00 37,652,843.00 508.50 - 41.71/9 

= 4.63 
 

** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.50 คะแนน 41.71 4.63 
 
รายการหลักฐาน 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.2/univ/ 
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.2-01 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สวพ. 2.2-02 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-03 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.2-04 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.2-05 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.2-06 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.2-07 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.2-08 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.2-09 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวพ. 2.2-10 ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการประกอบการจัดท าข้อมูล SAR  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 4.63 

……41.71…   =        4.63 คะแนน 
9    

 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.2/univ/
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จุดที่ควรพัฒนา 
    จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและผลักดันให้มีการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 

คะแนนท่ีได้ 
=  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย   

                   จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน   
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2563 
(1 มิ.ย.63 - 31 พ.ค. 64) 

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

31 69 28 
84 

63 
113.

5 84 26 27 525.5 
- ปฏิบัติงานจริง 

29 66 25 
83 

62 
112.

5 82 25 24 508.5 
- ลาศึกษาต่อ 2 3 3 1 1 1 2 1 3 17 
จ านวนนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - - - - - 
- ปฏิบัติงานจริง - - - - - - - - - - 
- ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - 
จ านวนผลงานทางวิชาการ           
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

2 6 3 10 
ผลงาน 
วิทย์ – 

สังคม 10 

- 56 3 2 1 83 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40) 

3 - - 1 ผลงาน 
วิทย์ 1 
สังคม - 

- 11 - - - 15 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(0.40) 

2 - - - - - - - - 2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ ใน

1 13 10 
 

4 ผลงาน 
วิทย์ – 
สังคม 4 

- 6 3 - 2 39 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2563 
(1 มิ.ย.63 - 31 พ.ค. 64) 

คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ              
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60) 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯ หรือตีพิมพ์
ใ น ว า รสา ร วิ ช าก าร ท่ีป ร ากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

2 3 2 1 ผลงาน 
วิทย์ – 
สังคม 1 

- 8 1 1 - 18 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้ อมู ล ระ ดับนานาชา ติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

6 7 2 - 33 9 1 8 - 66 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00) - - - - - - - - - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับ
ก า รประ เมิ นผ่ า น เ ก ณ ฑ์กา ร ข อ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- - - - - - - - - - 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

- - - - - - - - 3 3 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ท่ี
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00) 

- - - - - - - - - - 

-  ต า ร าหรื อหนั งสื อ ท่ี ไ ด้ รั บการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว (1.00) 

- 5 1 6 ผลงาน 
วิทย์ 1 
สังคม 5 

- - 5 - 1 18 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินการประเมิน (1.00) 

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

ปีการศึกษา 2563 
(1 มิ.ย.63 - 31 พ.ค. 64) 

คอ. ทคศ. ทสม. **บธ. วท. วศ. **ศศ. อสอ. สถอ. รวม 
รวมจ านวนผลงานวิชาการ 16 35 18  22 

ผลงาน 
วิทย์ 2 

สังคม 20 
 
 

33 90 13 11 7 245 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ 

10.60 24.40 11.20 วิทย์  
1.4 

 

33.00 34.60 9.20 9.20 5.40 149.20 

สังคม 
10.20 

จ านวนงานสร้างสรรค์           
- งานสร้างสรรค์ ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  online 
(0.20) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน (0.40) 

-  - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ (0.60) 

- - 1 - - - - - - 1 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- - - - - - - - - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่        
ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- - - - - - - - - - 

รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ - - 1 - - - - - - 1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
สร้างสรรค์ 

- - 0.60 - -   - - 0.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ 

10.60 24.40 11.80 
 

วิทย์ 
1.40 

33.00 34.60 9.20 9.20 5.40 149.80 

สังคม 
10.20 
** หมายถึง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ = 4.31 

 
 38.76  =  4.31    คะแนน   
 9   

 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.20 38.76 4.31  
 
 
 

หน่วยงาน 
ผลรวมถ่วง นน. 

ของผลงาน
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์และ

นักวิจัยประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10.60 31 34.19 5 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 24.40 69 35.36 5 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 11.80 28 42.14 5 
4. คณะบริหารธุรกิจ 11.60 84 - 2.69 

- กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์  10.20 71 14.37 3.59 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1.40 13 10.77 1.79 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33.00 63 52.38 5 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34.60 113.50 30.48 5 
7. คณะศิลปศาสตร์ 9.20 84 10.95 2.74 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 

9.20 26 35.38 5 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 

5.40 27 20 3.33 

รวม 9 คณะ  149.80 525.50  38.76/9 
= 4.31 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-49                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.3/univ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 2.3-01 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวพ. 2.3-02 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-03 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวพ. 2.3-04 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะบริหารธุรกิจ 
สวพ. 2.3-05 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวพ. 2.3-06 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวพ. 2.3-07 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะศิลปศาสตร์ 
สวพ. 2.3-08 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
สวพ. 2.3-09 คะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

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

การศึกษา 2563 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/2.3/univ/
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมี

จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 
2. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมี

จ านวนน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
ในระดับชาติและระดับนานาชาติส าหรับคณะที่ยังมีผลงานน้อย 

2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)  

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 

  1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ
ร่วมมือ 

       ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
ความร่วมมือระหว่างคณะ โดยก าหนดให้พ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างเป็นพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการตามความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบูรณาการที่สัมพันธ์กับ Agenda และ Area ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มทร.พระนคร (สวพ. 3.1-1-01) ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย
มีการก าหนดชุมชนผ่านการประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ และเพ่ือส ารวจ
ปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ตามรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครกับหน่วยงานภายนอก (สวพ. 3.1-1-02) และได้ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยก าหนดตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนอง
นโยบาย ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และมีการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบรายต าบลมาจากหน่วยงานทุก
คณะ ตามแบบค าเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการฯ รวมถึงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามแบบค าเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการฯ (สวพ. 3.1-1-03)      
  2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าแผนการบริการวิชาการ 
โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสืบเนื่องจากการด าเนินโครงการ
การบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับหน่วยงานภายนอก ท าให้เกิดแผนด าเนินงานบริการการวิชาการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
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สมุทรสาคร สู่การวางแผนจัดท าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง โดยทุกคณะมีการจัดท าแผน
และค าสั่งการด าเนินงานของต าบล โดยมีคณะท างานจากชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะ โดยมีค าสั่ง
ในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต าบลท างานร่วมกัน และมีการประชุม
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานกิจกรรม ตามการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (University System 
Integrator) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ประชุมหารือ
เพ่ือสรุปสัดส่วนงบประมาณบริหารจัดการ และรายงานผลการด าเนินงาน รายงานปัญหา/สาเหตุและวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการก ากับติดตามและบริหารการด าเนินงานฯ ที่ก ากับดูแล พร้อมส่งเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการของแต่ละคณะเพ่ือให้ในการก ากับติดตามรายต าบล ปรากฏตามรายงานการประชุมและภาพกิจกรรม
การด าเนินงาน (สวพ. 3.1-2-01) 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน 

 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นชุมชนใน
พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย ใช้ในการด าเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานพ้ืนถิ่น เกิดอัตราการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นให้กับกลุ่มคนในพ้ืนที่ได้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มนักศึกษา เพ่ือน าความรู้แล ะ
ทักษะที่ได้พัฒนาแล้วมาใช้เป็นฐานก าลังขับเคลื่อนส าคัญในการเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพ้ืนถิ่นรวมถึงการ
เพ่ิมรายได้ของครัวเรือนและการเพ่ิมศักยภาพของต าบลให้มีความแข็มแข็ง โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ต าบลให้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้นกว่าเดิมโดยแต่ละต าบลจะมีกิจกรรมที่ ช่วยสนับสนุน ปรากฏตามภาพ
กิจกรรมการด าเนินงาน (สวพ. 3.1-3-01)นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการ
ให้กับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน และโครงการบูรณา
การสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กรภายนอก โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวแต๋นน้ าแตงโม ข้าวแต๋นอัญชัน ข้าวแต๋นบีทรูท 
น้ าเมี่ยงค าน้ าหมี่กรอบหน้าธัญพืช ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบลหนองนกไข่ อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และถ่ายทอดเทคโนโลยี การท าไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มสมุนไพร ณ วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จากการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนสามารถน าไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ปรากฏตามรายงานฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการ (สวพ. 3.1-3-02) 
  4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการบริการวิชาการองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ท าให้น าไปพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เกิดจากการด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน และโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงาน
บริการวิชาการระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กรภายนอก เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความแข็มแข็ง เพ่ือพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
และวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการพัฒนาด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร และไข่เยี่ยวม้า นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้เปิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการเกษตร เรียกว่า “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี” ซึ่งมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ และแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ทั้งเกษตรกร และผู้ที่สนใจมาดูงาน เพ่ือให้มีความ
แข็งแกร่ง อันเป็นการสร้างรากฐานต่อยอดในแต่ละอาชีพ ทางกลุ่มได้น าองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไป
ใช้ถ่ายทอดความรู้ต่อผู้มาศึกษาดูงานอีกด้วย ปรากฏตามภาพกิจกรรมการด าเนินงาน (สวพ. 3.1-4-01) อีกทั้ง
พ้ืนที่ต าบลจอมปลวกได้ร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการต่อเนื่อง จากปี 2563 ปรากฏตามภาพกิจกรรมการด าเนินงาน   
(สวพ. 3.1-4.02) 
   5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การ 
         เป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนในต าบล ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายในการท างาน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ในโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่าง มทร.พระนคร
กับองค์กรภายนอก และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ของทั้ง 70 ต าบล ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว ที่มีหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 70 ต าบล เป็นคณะกรรมการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งโครงการในจังหวัดสมุทรสงคราม ตัวอย่างเช่น ต าบลจอมปลวก และต าบลปลาย
โพงพาง (สวพ.3.1-5-01) 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 

      ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ        
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนที่ 70 ต าบล โดยมีอาจารย์จากทุกคณะรวมทั้งสิ้น 50 คน จากอาจารย์ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 525.5  คน คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของอาจารย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัย (สวพ.3.1-6-01) 
ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) (สวพ.3.1-6-01) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

(1) ผศ.ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ 
(2) นางสาวสุนารี  รชตรุจ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
1. รองศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ 
2. ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก 
4. นางสาวมัลลิกา  จงจิตติ์ 
5. นางสาวบุษยมาลี ถนนทิพย์ 
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6. นางสาวกฤตพร ชูเส้ง 
7. นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
8. นางสาวศันสนีย์ ทิมทอง 
9. นางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน ชมโฉม 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
1. ผศ.อภิญญ์พัทร์  กุสิยารังสิทธิ์ 
2. ดร.นุจรี  บุรีรัตน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 
4. นางสาวดุริยางค์ คมข า 
5. นางดารณี ธัญญสิริ 

คณะบริหารธุรกิจ   
1. นางสาวปัณณภัสร์  เลิศวริษฐ์กุล 
2. นางสาววรัญญา  สมศิริ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 
2. ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 

 

คณะศิลปะศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
3. ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ เอ่ียมส าอางค์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ 
2. นายสถาพร วันนาพ่อ 
3. ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท 
5. ดร.ปฏิวัติ  คมวชิรกุล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ แสงสุวรรณ 
7. นายนิโรจน์ เงินพรหม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว 
9. นายสมพงษ์ เชื้อพระคา 
10. ดร.วัชร ส่งเสริม 
11. นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งค า 
12. ดร.พิษณุ ทองขาว 
13. ดร.ศุภชัย หลักค า 
14. นายธีรวัฒน์  แม้นด้วง  
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15. นายจักรกฤษ ยิ้มแฉ่ง 
16. นายนิลมิตร นิลาศ 
17. ดร.ประเสริฐ ชุมปัญญา 
18. นายธวัชชัย ชาติต านาญ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
1. ดร.ธานี สุคนธะชาติ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา 
3. นางมัทธนี ปราโมทย์เมือง 
4. นายแทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ 
5. นางสาสวสุรภา วงศ์สุวรรณ 
6.นางสาวพิมพ์จุฑา พิกุลทอง 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 
   

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/3.1/univ/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มทร.พระนคร 
สวพ. 3.1-1-02 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการ

ระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กรภายนอก 
สวพ. 3.1-1-03 ค าขออนุมัติด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สวพ. 3.1-2-01 รายงานการประชุมและภาพกิจกรรมการประชุมแผนการด าเนินงาน โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สวพ. 3.1-3-01 ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
สวพ. 3.1-3-02 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน และโครงการบูรณาการ

สร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กร
ภายนอก 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/3.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวพ. 3.1-4-01 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน และโครงการบูรณา

การสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กร
ภายนอก 

สวพ. 3.1-4.02 ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

สวพ.3.1-5-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในโครงการ 
สวพ.3.1-6-01 เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
 

 

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 

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

 
 
 

 

จุดเด่น 
1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทาง ในการบริการวิชาชีพ ที่เป็นที่

ต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
2. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอด และน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับของ

ชุมชน อีกทั้งยังพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรน าผลงานการบริการวิชาการท่ีผ่านการน าไปใช้ประโยชน์จากชุมชนบรรจุในรายวิชาการสอน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    ส่งเสริมสนับสนุนให้น าผลงานการบริการวิชาการบรรจุในรายวิชาการสอน  
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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 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และมี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจและ
ให้ค าปรึกษา รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีคณะกรรมการด าเนินงานที่มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็น
ประธานกรรมการฯ มผีู้รับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรมจาก 9 คณะ กองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการ มีกองศิลปวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. น านโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคง เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่
การปฏิบัติ 
 2. ร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 3. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแนวทางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลผลิต : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินโครงการและแนวทางแก้ไขปรับปรุงโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามไตรมาส 
 5. ก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผลผลิต : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6. ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 7. แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ 
 8. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีการศึกษา และสนับสนุนการด าเนินการจัด โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานหรือความก้าวหน้าของโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนในแต่
ละไตรมาส (กศว. 4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ)  

http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B8.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

 เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีกองศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม บุคลากรกลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยทั้งกับหน่วยงานภายในและร่วมกับหน่วยงานภายนอก ก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและรับผิดชอบ
การรายงานการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ( กศว. 4.1-1-02 
แผนภูมิบุคลากร กศว.) 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
         ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งนโยบายถ่ายทอดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการทราบ แล้วน าไปพิจารณาจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒ
ธรรมให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนให้บรรลุตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย คือ  
  1) เพ่ือให้การด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแต่ละตัวชี้วัด 

2) เพ่ือทราบก าหนดการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละไตร
มาส 
   3) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดตามแผนในแต่ละไตรมาสและบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 2. ก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 ตัวชี้วัดเพื่อให้เกิด
การด 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 าผลการประเมินแผนจากปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 3.  น าเสนอโครงการ / กิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรมและทุกคณะ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์
โครงการ / กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน ส่งกองนโยบาย
และแผน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม / โครงการ จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
ของบประมาณแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2563 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1,579,360 บาท 

http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/08/CULDIV_Work_Chart-2020-a.jpg
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/08/CULDIV_Work_Chart-2020-a.jpg
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

  (กศว. 4.1-2-01 แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2563) (กศว. 4.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563) 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประชุมเพ่ือก ากับและติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระเบียบวาระการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกครั้ง เพ่ือก ากับ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งในท่ีประชุมได้
มอบหมายให้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ แต่ละคณะ ได้รายงานการเตรียมการจัดการด าเนิน
โครงการที่ก าลังจะมาถึง  รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมถึง
รายการปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ เพ่ือน าไปปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  โดยมีการ
ก าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  2 พฤศจิกายน 2563 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 2/2564   ในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564  

(กศว. 4.1-3-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2564 ครั้ งที่  1/2564) (กศว. 4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564)  
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมเพื่อประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี ้ว ัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

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

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย             
                  คิดเป็นร้อยละ  90  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.38 

3. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 90   ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.72  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 96  
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

 ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกันสรุปและประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนทุกตัวชี้วัด 
(กศว.4.1-4-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564) (กศว.4.1-4-02  ตารางผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ประชุม
ร่วมกันและสรุปผลการประเมินตามข้อ 4 ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และน าไป

http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B8-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B8-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
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พิจารณาปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลการประเมินบรรลุ เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามท่ีได้ก าหนดไว้ทุกข้อ ดังนี้ 

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

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย             
                  คิดเป็นร้อยละ  90  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.38 

     3 .  โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ  90    
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.72  

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 96  
    ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 

 จึงพิจารณาด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแนวทางปฏิบัติเดิม อีกทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและผู้รับผิดชอบโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มาปรับปรุงกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  เช่น กองศิลปวัฒนธรรม ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2562  อาทิ สถานที่จัดกิจกรรมแออัดเกินไป และให้มีเก็บตัวผู้ประกวดในระหว่างการพูดสุนทร
พจน์ กองศิลปวัฒนธรรม จึงได้น าข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม เพื่อน าไป
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยได้รับข้อเสนอแนะในปี
ดังกล่าว ในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ไม่แออัด สวยงาม และมีการเก็บตัวผู้ประกวดใน
ระหว่างพูดสุนทรพจน์ (กศว. 4.1-5-01ตารางสรุปผลการประเมินและแนวทางแก้ไขของแผนการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมมีการเผยแพร่ ข่าวสารโครงการ / กิจกรรม หรือการให้บริการ
วิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมก่อนการ
ด าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และเมื่อโครงการ / กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จ 
ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณาชน ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่อง 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เผยแพร่ผ่าน Facebook กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จ านวน 102 เรื่อง 
2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  http://cul.offpre.rmutp.ac.th/ กองศิลปวัฒนธรรม จ านวน 54 เรื่อง 
3. เผยแพร่ผ่าน YouTube กองศิลปวัฒนธรรม https://www.youtube.com/user/rmutpculdiv                            
    จ านวน 24 เรื่อง 
4. เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน 5 ฉบับ 

 นอกจากนี้แต่ละคณะ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารโครงการ / กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                  
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/wp-content/uploads/2020/10/%E0%B8%9C%E0%B8%A5.pdf
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คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
  เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 

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

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เผยแพร่ผ่าน YouTube คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

คณะบริหารธุรกิจ  
 เผยแพร่ผ่าน Website มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เผยแพร่ผ่าน YouTube คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์  
 เผยแพร่ผ่าน Facebook คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 

เผยแพร่ผ่าน Website คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

เผยแพร่ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 เผยแพร่ผ่าน Website คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

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

 

- 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SajsL5ROrpQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3aOLYOEB4k
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28635
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28641
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28646
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28650
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28685
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28689
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28693
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28670
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28674
http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/?page_id=28678
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ   

6 ข้อ 6 5 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.1/univ/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
(กศว. 4.1-1-01) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
(กศว. 4.1-1-02) แผนภูมิบุคลากร กองศิลปวัฒนธรรม 
(กศว. 4.1-2-01) แผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 

25623 
(กศว. 4.1-2-02) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
(กศว. 4.1-3-01) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
(กศว. 4.1-3-02)  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 
(กศว. 4.1-4-01)  รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 
(กศว. 4.1-4-02) ตารางผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(กศว. 4.1-5-01) ตารางสรุปผลการประเมินและแนวทางแก้ไขของแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

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

เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม 
YouTube กองศิลปวัฒนธรรม 
สื่อสิ่งพิพม์ 

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

(กศว. 4.1-6-03) http://www.hec.rmutp.ac.th/  
https://www.facebook.com/hecrmutp2016/ 
เอกสารภาพผลงานการเผยแพร่ฯ 

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

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/4.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
(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 
- มหาวิทยาลัย มีที่ตั้งเป็นวังส าคัญในประวัติศาสตร์ คือ วังกรมหลวงชุมพร และวังกรมหลวงราชบุรีฯ  
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. น าองค์ความรู้ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกิดความแพร่หลายต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่
เกาะรัตนโกสินทร์ 

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับกิจกรรม
ตามพันธกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างจุดเด่นและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน (วิชาการศึกษาทั่วไป) งานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
โครงการจัดหารายได้ เป็นต้น 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.เจทญา   กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
                   และเอกลักษณ์ของสถาบัน   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 7 ข้อ  7 5 

ผลการด าเนินงาน :  
              ในปีการศึกษา 2563   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-    
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และกายภาพ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และกายภาพ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

5.1.5 การจัดการความรู้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการและภาคีความร่วมมือ 

ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการครวามรู้ 

5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

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

การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบาย
ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย และการอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการด าเนินงานต่างๆ 
ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  โดย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (SWOT 
Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง 8 ประเด็น , จุดอ่อน 22 ประเด็น , โอกาส 7 ประเด็น , ภัยคุกคาม 9 ประเด็น และ
ได้น าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 19 เป้าประสงค์ 48 กลยุทธ์ (กนผ. 5.1.1 - 01) 

และเนื่องจากสภาพแวดล้อมและบริบทในการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)  
พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปี 
โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการทบทวนดังกล่าว 
ยึดหลักความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเชื่อมโยงกันกับนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ และผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ เพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หรือเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (กนผ. 
5.1.1 - 02) ที่ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง 4 ประเด็น , จุดอ่อน 17 ประเด็น , โอกาส 9 ประเด็น ,  
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ภัยคุกคาม 10 ประเด็น และน าไปพัฒนาแผนกลยุทธ์และก าหนดยุทธศาสตร์หลักจ านวน 5 ยุทธศาสตร์  19 
เป้าประสงค์  39 ดัชนีชี้วัด  104 กลยุทธ์ และน าแผนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กนผ. 
5.1.1 - 03) และได้ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (กนผ. 5.1.1 - 04) 

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้
สามารถจัดการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามศักยภาพและความถนัด
ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังนั้นสถามหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ยุทธศาสตร์ และการน าไปปฏิบัติ (กนผ. 5.1.1 - 05) และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กนผ. 5.1.1 - 06) และได้ด าเนินการประชุมมาโดยล าดับ 
(กนผ. 5.1.1 - 07) (กนผ. 5.1.1 - 08) เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามสถานการณ์
สภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพ่ือให้มีกระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์มาพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้ตรงตาม Position น าไปสู่การสร้างจุดต่างตามความถนัด
หรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าร่าง แผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยที่ผ่านมาได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ SWOT (กนผ. 5.1.1 - 09) รายงานผลแสดงดังหลักฐาน (กนผ. 5.1.1 - 10) รวมถึงให้หน่วยงานใน
สังกัดที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล (กนผ. 5.1.1 - 11)เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี 
(กนผ. 5.1.1 - 12) เพ่ือเป็นบริบทในการจัดท าแผนการพัฒนาในระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีน าไปสู่การ
จัดสรรงบประมาณต่อไป 

จากแผนกลยุทธ์ดังกล่าว การด าเนินงานจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแหล่งทรัพยากรทางด้านการเงิน 
มาสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแหล่งงบประมาณในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่  
1.จากงบประมาณรายจ่าย 2.จากงบประมาณเงินรายได้ (ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
และค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร) และ 3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ (กิจกรรมการบริการ
สังคม งานวิจัย การเช่าสถานที่ ฯลฯ) แต่เนื่องด้วยบริบทสังคมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จ านวนประชากรของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง อาทิ อัตราการเกิดน้อยลง ประชากรผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น การขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณใน
ลักษณะการบูรณาการ และให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเองพยายามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหาร
จัดการมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และทันสมัยสอดคล้อง
กับบริบทตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

ประกอบกับจากการวิเคราะห์งบประมาณแสดงให้เห็นถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง และงบประมาณเงินรายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษาก็มีแนวโน้ม
ลดลงด้วยเช่นกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องวางกรอบแนวทางการบริหารการเงิน และค านึงถึงการหารายได้อ่ืนๆ ด้วย 
ดังนั้น จึงพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง) (กนผ. 5.1.1 - 13) 
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ซึ่งประกอบด้วย แหล่งทรัพยากรทางด้านการเงิน แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน การบริหาร
งบประมาณ การวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางการบริหารงานด้านการเงิน เพ่ือ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สามารถไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แสดงหลักการเชื่อมโยง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามตารางดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานตามพนัธกจิ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
- มีการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การ หรือสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัอื่น เพื่อพัฒนาการจดั
การศึกษาภายใต้ทิศทางตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ก าหนด 
- พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อ
ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตบณัฑิตที่
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ รวมถึงจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น (upskill/reskill) ที่มีความ
น่าสนใจ เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง
ของจ านวนศึกษาที่ลดลง  
- มหาวิทยาลัยพัฒนาสาขาวิชาที่มุง่เน้น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น 
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริม
นวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการ
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ก้าว
ไปสู่การเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

1. พิจารณาบริบททางยุทธศาสตร์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- อัตราการเกดิน้อยลง ท าให้มีจ านวน
นักศึกษาลดลดลง ในขณะที่ประชากร
ผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
- การขอรับการจัดสรรงบประมาณมี
การเปลีย่นแปลง โดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนการขอรับงบประมาณใน
ลักษณะการบูรณาการมากข้ึน และ
เน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลยั  
- การให้หน่วยงานที่มีรายได้ของตนเอง
พยายามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้า
มาบริหารจัดการมากข้ึน 
- เพิ่มความสามารถในการหารายได้
ของมหาวิทยาลัย เพื่อความมั่นคงของ
มหาวิทยาลยัในระยะยาว 
2. การจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกจิมหาวิทยาลัย 
(ทรัพยากรทางด้านการเงิน) 
2.1 การได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการใน
หมวดรายจ่าย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฯ นโยบายรัฐบาลที่
สอดคล้องกับการพัฒนาสถาน
การศึกษา รวมถึง กฎ ระเบียบ 

มหาวิทยาลยัไดร้ับจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 708,507,000 บ. 
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 329,623,600 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,038,130,600 บ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานวจิัยและพัฒนา 
- แสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัยภายนอก
ด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
- ไม่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายจา่ย  
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 1,445,000 บ. 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานตามพนัธกจิ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ภายนอกระดับชาติหรือระดับสากล 
เพื่อน าเงินทุนมาจัดท าวิจัย 
- พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้วย
การวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงส่งเสริมงานด้านวจิัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 
Agenda และ Area เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านพัฒนางานวิจยัของ
ประเทศ 

ที่เกีย่วข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายขั้นต่ าของรายจ่ายประจ าและ
งบลงทุน 
2.2 การจัดสรรงบประมาณรายได้ 
แหล่งที่มาของเงินรายได้ ประกอบด้วย 
- รายไดจ้ากการจดัการศึกษา 
- รายไดจ้ากการท าวิจัย 
- รายไดจ้ากการให้บริการสังคม 
- รายไดจ้ากการบริหารงาน (เงินรายได้
จากการบริหารทรัพยส์ิน) 
- รายไดจ้ากดอกเบี้ย (เงินรายได้จาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินรายได้จาก
ดอกเบี้ยการลงทุน) 
- รายได้อื่นๆ (อาทิ ค่าขายแบบ 
ค่าปรับ ค่าสมัครสอบ) 
จากข้อ 2.1 – 2.2 มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 708,707,000 บาท  
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 333,235,000 บาท 
รวมทั้งสิน้ : จ านวน 1,041,942,000 บาท 
3. นโยบายการบริหารการเงิน 
-  มหาวิทยาลัยด าเนินการจดัตั้งส านัก
จัดหารายได้และจัดการทรัพยส์ินเพื่อ
เป็นการบรหิารจดัการงบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ 
รวมถึงการพัฒนางาน ด้านการวิจยั 
โดยการเป็นผู้ประสานแหล่งเงินทุนเพื่อ
กระจายทรัพยากรวิจยัไปยังหน่วยงาน
ภายใน ก าหนดภารกิจในการจัดหาเงิน
รายได้เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยใหเ้พียงพอ   

- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,445,000 บ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการ
วิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมี
คุณภาพ 
- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูจ้าก
ผลงานวิจัยแล้วน าไปบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
- ด าเนินการจดัโครงการบริการวิชาการ 
ทั้ง 2 รูปแบบ คือแบบให้เปล่า และ
แบบหารายได้ เพื่อสนับสนุนการบริการ
ที่แก้ปัญหาเร่งด่วนของสังคม  
และภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
- ไม่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณรายจา่ย 
 
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 1,026,900 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,026,900 บ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
- บูรณาการองค์ความรู้ หรือสร้างองค์
ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และท านุ
บ ารุงอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามบริบทของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 200,000 บ. 
- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 1,139,500 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,339,500 บ. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
- งบประมาณรายจ่าย :  
จ านวน 708,507,000 บ. 
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่าง 

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือ
ตอบสนองการด าเนินงานตามพนัธกจิ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาขีดสมรรถนะของอาจารย ์ใน
มหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ อาทิ 
สนับสนุนให้อาจารยไ์ปอบรมวิชาชีพ
เฉพาะทาง รวมถึงสนับสนุนงาน
วิชาการต่างๆ การดูแลระเบยีบ
ข้อบังคับ หลักสูตร สิ่งตีพิมพ์ การขอ-
ด ารงต าแหน่งวิชาการ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาในทุกๆ มิต ิ
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสายสนุน เพื่อให้บุคลากรมคีวาม
เป็นมืออาชีพ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้ ICT ส าหรับ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา โดยมี
การพัฒนาระบบไอทีให้สามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ตา่งๆ ที่มีความ
ทันสมัย เพื่อการก้าวไปสูเ่ป้าหมาย
ส าคัญของมหาวิทยาลัย คือความเป็น 
digital university 
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสดุ อาทิ
การสร้างรายได้เพิม่จากพื้นท่ี โดยอาจ
เปิดให้หน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้
บริการเช่าพ้ืนท่ีต่างๆ 
 

- เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย โดยเน้นงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ และจดัท าโครงการ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้มจี านวน
สูงขึ้น 
- เน้นการสรา้งผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้าง
โอกาสในการหารายได้จากลิขสิทธิห์รือ
สิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยและเพือ่
สร้างการยอมรับในมาตรฐานระดบั
สากลของภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม 
- ให้หน่วยงานระดับคณะด าเนินการ
จัดโครงการบริการสังคม หรือหาแหล่ง
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก  
- ให้หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/
ส านัก จัดท าหลักสตูรระยะสั้น รองรับ
การเปลีย่นแปลงของจ านวนนักศกึษา
ที่ลดลง (Upskill/Reskill) รวมถึง
การบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชน
และศลิปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้าง
รายได้และยกระดับคณุภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
- ให้พิจารณาการสรา้งรายได้เพิ่มจาก
พื้นที่ ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
- รวมถึงมหาวิทยาลัยเน้นการสร้าง
จิตส านึกในด้านการประหยดัและ
อนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการลด
รายจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

 

- งบประมาณเงินรายได้ :  
จ านวน 329,623,600 บ. 
- รวมท้ังสิ้น : จ านวน 1,038,130,600 บ. 
(เป็นตัวเลขเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
เนื่องจากมีความเช่ือมโยงกัน) 
  ทั้งนี้ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตามที่ได้รับจดัสรรตามพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนนิการ
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตาม
ยุทธศาสตร์ โดยจัดสรรแยกตามหมวด
รายจ่ายแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีการบริหาร
จัดการในส่วนรายได้อื่นๆ โดยมไิดน้ ามา
จัดสรรลงหน่วยงาน แต่จะเก็บมาเป็นรายได้
สะสมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการบริหาร
จัดการและรองรับการปรบังบประมาณจาก
ภาครัฐบาลในอนาคตต่อไป 
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การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยด าเนินงานบูรณาการโดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานจัดท า และ
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามวงเงินตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ (กนผ. 5.1.1 - 14) ภายใต้การด าเนินงานตาม 39 ดัชนีชี้วัด เพื่อใช้ดัชนีชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายราย
ปีเป็นกรอบแนวทางในการวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว และเพ่ือให้หน่วยงานด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม และ
ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการ
ด าเนินงานมาประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรับปรุงการด าเนินงาน วางแผนในอนาคตเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
บรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สภามหาวิทยาลัยมี
มติอนุมัติในคราวประชุมสภาครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 (กนผ. 5.1.1 - 15) 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานจาก 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ านวน 2 ครั้งต่อปี คือ รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและ
พิจารณา และกองนโยบายและแผนจะน าข้อเสนอแนะใช้ประกอบการทบทวนดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ในปีถัดไป โดยผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยมี 
การบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

     - ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จทั้งสิ้น 112 ดัชนี 
ชี้วัดสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จ านวน 81 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.32 จ าแนกเป็น 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 38 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.44  

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2563 
จ านวน 73 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย 43 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.90 

จากผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนา
และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

1. ดัชนีชี้วัด 5.3.6 (1) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ความสามารถ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล
และร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยก าหนดไว้ร้อยละ 3 ซึ่งผลการด าเนินงานจริง ได้ร้อยละ 6.54 
ซึ่งหมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มี
มติให้ทุกหน่วยงานค านึงถึงดัชนีชี้วัดในทุกมิติและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส รวมถึง
การเร่งรัดการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันส าหรับงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ภายในไตรมาสแรกของ
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ปีงบประมาณนั้นๆ และมุ่งหวังให้มีการวางแผนเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
แผนงานบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปได้เกือบร้อยละ 100 และคุ้มค่ามากที่สุด 

2. ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาเปิดระบบภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิตเพือ่ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2563 - 1 มกราคม 
2564 เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนั้นทุกคณะควรติดตาม
บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามค านิยามของดัชนีชี้วัดนั้น ๆ กรอกข้อมูลในระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต  
ให้ครบตามจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

3. ดัชนีชี้วัดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัด
ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาทีก าหนด มีผลการด านินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากวิชาที่เป็นโครงงาน มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่องตามหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดีเหมาะสมและจ านวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจ านวนนักศึกษา 
ควรามีการติดตามงานกระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/ค าแนะน าแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ด าเนินงานส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ดัชนีชี้วัดจ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากประชากรในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง และ
ระบบรับสมัครนักศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ท าให้นักศึกษาที่สามารถสมัครเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยไดน้อยลง 

5. ดัชนีชี้วัดจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่ ากว่าค่าป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาได้เปลี่ยนสถานศึกษาแห่งใหม่ อาจ
เนื่องจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ ไม่ตรงตามความต้องการหรือความถนัด และมีนักศึกษาออกระหว่างปี 
มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน เพ่ือเป็นการดึงดูดนักศึกษาให้ต้องการศึกษา
ทีม่หาวิทยาลัย 

6. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิต
การให้บริการวิชาการ ผลผลิตท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

7. ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
   - งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของดัชนีชี้วัดจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

   - งบประมาณท่ีได้รับทุนสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI 
Fund) ในส่วนของดัชนีชี้วัดจ านวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และดัชนีชี้วัดต้นทุน/
ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจาก
โครงการวิจัย ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund)  
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ในไตรมาสที่ 3 จึงท าให้มีการขยายเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทุกโครงการ 
มหาวิทยาลัยควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

 แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานและสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา มีดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 เร่งรัดติดตามให้บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคณะ บันทึกผลในระบบภาวการณ์มีงานท า 
เพ่ือให้การประมวลผลมีความถูกต้องและมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย หรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
ที่ก าหนด 

1.2 ผู้บริหารหน่วยงานควรพิจารณาโครงการที่เสนอขอยกเลิก มีผลกระทบต่อการพัฒนา
นักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีผลต่อการตรวจประเมินผลงานตามกรอบ
มาตรฐานของทางราชการหรือไม่ เช่น การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา หรือการตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน หากวิเคราะห์แล้วมีผลกระทบ ผู้บริหารหน่วยงานควรพิจารณาว่าควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

1.3 พิจารณาปรับลดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการและปรับ
แผนปฏิบัติราชการ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาและคุณภาพ ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีการขอยกเลิกโครงการงบประมาณเงินรายได้ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19  

2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1 ทุนหน่วยงานก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณรายจ่ายและ

งบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

2.2 เร่งรัดให้ทุกคณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
เช่น การลงนามท าสัญญา การด านินงานวิจัยให้ทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2564 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (กนผ. 5.1.1 - 16) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 
2564) โดยแสดงรายละเอียดแผนและผลการด าเนินงาน จ าแนกได้ดังนี้ 
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
แผน ผลการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตลอด
ปีงบประมาณ จ านวนดัชนีชี้วัด

ทั้งสิ้น 
รายงานรอบ 

6 เดือน 
บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย  
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  

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

39 34 18 
 (52.94%)  

16 
(47.06%)  

ร้อยละ 80 

2. ยุทธศาสตร์การจดัสรรฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

29 15 7 
(46.67%)  

8 
 (53.33%)  

ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน เป็นเพียงการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และผลการด าเนินงานสมบูรณ์ต้องรอผลสิ้นปีงบประมาณ 

จากแผนดัชนีชี้วัดที่สามารถรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น  
 ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) จากแผนดัชนีชี้วัด 

รอบ 6 เดือนมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 34 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 18 ดัชนีชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 52.94 
อยู่ระหว่างด าเนินงานจ านวน 16 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.06  

 ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จากแผนดัชนีชี้วัดรอบ 6 เดือน มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 15 ดัชนีชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 7 ดัชนีชี้วัดคิดเป็น
ร้อยละ 46.67 อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 8 ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.33 

ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  ดังนี้ 

1. ส าหรับดัชนีชี้วัดใดที่คาดว่าจะไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของ 
ดัชนีชี้วัดนั้นๆ วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานให้ดัชนีชี้วัดที่รับผิดชอบ มีผล 
การด าเนินงานในครั้งต่อไปที่ดีขึ้น และสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ 

2. กรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า เพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การด าเนินงานโครงการที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ควรต้องมีการวางแผน หรือปรับแผนการด าเนินงาน
ล่วงหน้า การวางแผนส่งเบิกให้ทันตามก าหนดระยะเวลา หรือวางแผนกรณีที่มีการผิดสัญญาจ้างในงานก่อสร้าง
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2564 โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
แล้วและมีมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (กนผ. 5.1.1 – 17) (กนผ. 5.1.1 -18) 
 บทสรุป นอกจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินรวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
นั้น มหาวิทยาลัยยังมีการทบทวนผลการด าเนินงาน และวัดผลด้วยระบบคุณภาพ PDCA เพื่อน าไปสู ่การ
ปรับปรุงการด าเนินงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คือการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน ดังที่ได้รายงานมาข้างต้น เพื่อให้ผู้บริหารทราบและได้ขอข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานระหว่างปี เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพ่ือปรับปรุง
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ให้ดีขึ้นตามกรอบเวลา และมหาวิทยาลัยจะน าข้อเสนอแนะรอบ 12 เดือน ไปประกอบการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ในปีถัดไป  
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 

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

(พ.ศ. 2560 – 2574) 
กนผ. 5.1.1 - 02 - แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
กนผ. 5.1.1 - 03 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ

วาระท่ี 4.13 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
กนผ. 5.1.1 - 04 - หนังสือที่ อว.0652.18/3204 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง น าแผนปฏิบัติราชการ 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (Pre-ceiling) 

กนผ. 5.1.1 - 05 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และการน าไปปฏิบัติ 

กนผ. 5.1.1 - 06 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร 

กนผ. 5.1.1 - 07 - รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และการน าไปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 

กนผ. 5.1.1 - 08 - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2564 

กนผ. 5.1.1 - 09 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กนผ. 5.1.1 - 10 - รายงานการตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) 

กนผ. 5.1.1 - 11 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569 

กนผ. 5.1.1 - 12 - บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 

กนผ. 5.1.1 - 13 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับปรับปรุง) 

กนผ. 5.1.1 - 14 - หนังสือขอให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ. 5.1.1 - 15 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ. 5.1.1 – 16 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
กนผ. 5.1.1 – 17 - เล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
กนผ. 5.1.1 – 18 - มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ระเบียบ

วาระท่ี 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน 

 
 
จุดเด่น 
     มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก จึงมีนโยบายให้ทบทวน 
ศักยภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อม
ทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 

 
 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวนวรัตน์  การะเกษ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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5.1.2. การวิเคราะห์การเงิน 
 

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
การจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการภายใต้การค านวณต้นทุนต่อ

หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และผลผลิตผู้ส าเร็จด้านสังคมศาสตร์ โดยมีแนวทางการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ใน
พันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 
 2. ค่าสาธารณูปโภค รวมค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและปันเข้าสู่คณะด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า 
FTES 
 3. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง น าสู่คณะตามรายชื่อของบุคลากร 
 4. ปันค่าใช้จ่ายจากส านักงานคณบดี ลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจ านวนบุคลากรรวมกับค่า FTES 
   5. การค านวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยน าจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 
 6. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร โดยท าการวิเคราะห์ความคุ้มทุนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
จ านวนนักศึกษาจริง และจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 

ผลการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรและความคุ้มค่าของหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(อัตราร้อยละ) 

หน่วยงาน สัดส่วนค่าใช้จ่าย 

ด้านพัฒนา
นักศึกษา 

ด้านพัฒนา
อาจารย ์

ด้านพัฒนา
บุคลากร 

ด้านบริหาร
จัดการ 

คณะศิลปศาสตร์ 69.87  8.64  2.81  18.67  

คณะวิศวกรรมศาสตร์   69.14  4.63  2.39  23.84  

คณะบริหารธุรกิจ 66.80  1.80  1.55  29.85  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    71.95  4.31  3.50  20.24  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 76.08  3.34  2.58  18.00  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ 72.32  5.91  4.81  16.96  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79.54  14.65  5.81  8.54  
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หน่วยงาน สัดส่วนค่าใช้จ่าย 

ด้านพัฒนา
นักศึกษา 

ด้านพัฒนา
อาจารย ์

ด้านพัฒนา
บุคลากร 

ด้านบริหาร
จัดการ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น 74.52  9.64  6.26  9.58  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 70.02  2.60  2.50  24.88  

เฉลี่ยภาพรวมมหาวิทยาลัย 71.49 6.03 3.52 18.95 
 

จากข้อมูลดังตารางสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ พัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สามารถแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้ดังนี้  ด้านการพัฒนา
นักศึกษาของแต่ละคณะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.49 ด้านการพัฒนาอาจารย์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.03 ด้านการพัฒนา
บุคลากรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.52 ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เงินอุดหนุน งบกลาง ค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่าเสื่อมราคา โดยแบ่งตามอัตราส่วนจ านวนด้วย อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ส าหรับด้านการบริหารจัดการเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 18.95 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านต่างๆ ของแต่ละคณะขึ้นอยู่กับอัตราค่าใช้จ่าย 
จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์ และจ านวนบุคลากร ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ไป (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 3 
ตารางสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านพัฒนาอาจารย์ ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านบริหาร
จัดการ) 
ต้นทุนต่อหลักสูตร 
 ส าหรับปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนต่อหลักสูตร 60 หลักสูตร ซึ่งจากการค านวณต้นทุน
ต่อหลักสูตรพบว่ามีหลักสูตรจ านวน 44 หลักสูตรมีอัตราต้นทุนต่อหลักสูตรลดลง และมีจ านวน 16 หลักสูตร ที่มี
ต้นทุนต่อหลักสูตรเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มี
ต้นทุนต่ าที่สุด (ไม่รวมหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป) ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี ของคณะ
บริหารธุรกิจ โดยมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 45,003,840.33 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 1,120.72 
ต้นทุนต่อหลักสูตรอยู่ที่ 40,156.19 บาท และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรสูงที่สุดได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีต้นทุนรวมอยู่ที่   
12,381,598.43 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 21.17 ต้นทุนต่อหลักสูตรอยู่ที่ 584,865.30 
บาท จะเห็นได้ว่าอัตราต้นทุนต่อหลักสูตรมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงเนื่องปัจจัยรายด้านอาทิเช่น จ านวน
อาจารย์และบุคลากรของแต่ละคณะซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละหลักสูตรที่แตกต่างกัน และจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ที่ลดลงซึ่งส่งผลท าให้มีต้นทุน
ต่อหลักสูตรที่สูงขึ้น  (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหลักสูตรระหว่าง
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563) 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-78                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร 
ด้านประสิทธิภาพ 
 จากการกระบวนการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรพบว่ามีตัวเลขที่ค่อยข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24,000 – 198,000 บาท ต่อปีการศึกษา อาจมีความไม่
คุ้มค่าในรายหลักสูตร แต่เมื่อน ารายรับค่าธรรมเนียมจากการจัดการศึกษาต่อหน่วย และรายรับจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายต่อหน่วย มาค านวณจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนแล้วพบว่า ในจ านวน 59 หลักสูตร (ไม่
รวมหลักสูตรสาขาวิชาศึกษาทั่วไป) มีจ านวนนักศึกษามากกว่าจุดคุ้มทุน จ านวน 45 หลักสูตร และมีจ านวน
นักศึกษาต่ ากว่าจุดคุ้มทุน จ านวน 14 หลักสูตร อย่างไรก็ตามตัวเลขทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตร
เป็นตัวเลขจากงบการเงินเป็นหลักภายใต้ข้อมูลจ ากัดที่สามารถรวบรวมได้  (กค.5.1.2-01 ตารางที่ 6 ตาราง
แสดงจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน) 
ด้านประสิทธิผล 

ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 83 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม
แล้ว ผลอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.43 โดยพิจารณาในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน ผลปรากฏว่าความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 3.ทักษะพิสัย(ทักษะปฏิบัติ) 4.ด้านทักษะทางปัญญา 5.ด้านความรู้ 6.ด้านคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) และ 7.ด้าน
ความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (กค.5.1.2-02 รายงาน
ภาวการณ์มีงานท าและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) 

 ทั้งนี้ส าหรับต้นทุนต่อหลักสูตรที่ค่อนข้างสูง สืบเนื่องมาค่าใช้จ่ายในส่วนของการจากการ
จัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้ าร่วม
กิจกรรมโครงการ หรือการแข่งขันประกวดผลงานต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือแสดงถึง
ศักยภาพของนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล และสร้าง
ชื่อเสียงมากมายอาทิเช่น 

- นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การเข้าประกวดโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาครั้งที่ 10  

- นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการการสัมมนาและการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้องาน “Business Innovation”  

- นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับ 4 รางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและ
แกะสลั ก  ร ะดั บนานาชาติ  ( TOP SCORE)  ใน ง าน  Wandee International Culinary 
Competition 2020  

- นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแข่งขัน
หุ่นยนต์ซีอาร์ยูโรบอทเกมส์ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10  
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- นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์
ดีเด่นแห่งปี 2563 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2020 รางวัล
ชมเชย จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ แห่งประเทศไทย  

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิ ทยาศาสตร
บัณฑิต รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นิละนิธิ 

- นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Young 
Creative Environment Artist (Season 4) สร้างสรรค์ Infographic ระดับอุดมศึกษา 

ด้านโอกาสในการแข่งขัน 
1. มีทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น จากกองทุนพัฒนา

นักศึกษา เงินสนับสนุทุนการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. มีท าเลที่ตั้งและการคมนาคมสะดวก 
3. เป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเทคโนโลยี  
4. มีสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือส าหรับจัดการเรียนการสอนที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษาที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบ ารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ภาคปกติ) 

มหาวิทยาลัย 
อัตราค่าบ ารุงการศึกษาต่อภาค

การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 12,000 – 15,000 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12,000 – 45,000 
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12,750 – 33,250 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19,000 – 28,000 
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 42,580 – 59,180 

เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่าอัตราค่าบ ารุงการศึกษาต่อภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ า ในระดับปริญญาตรีหรือระดับอุดมศึกษา (กค.5.1.2-
03 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาท้ัง 5 มหาวิทยาลัย) 

จากการด าเนินงานในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ข้อมูลที่จ ากัด พบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการค านวณต้นทุนต่อ
หลักสูตร เช่น ด้านการเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายในบางรายการที่ไม่สามารถระบุลงเป็น
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรสาขาวิชาได้ ซึ่งต้องด าเนินการปันส่วนค่าใช้จ่ายลงตามหลักสูตรสาขาวิชา อาทิเช่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าที่ด าเนินตั้งเบิกในภาพรวมของหน่วยงาน และคณะผ่าน
ระบบกรมบัญชีกลาง ค่าใช้จ่ายในส่วนของงบกลาง (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร) ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ด้านรายรับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเก็บรายรับค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของคณะมิได้บันทึกรายรับลงตามหลักสูตรสาขาวิชา ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร  
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จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมหาวิทยาลัยจะน าข้อมูลดังกล่าว ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาในการ
ค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้กระบวนการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรสาขาวิชา มี
ประสิทธิภาพ และน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรให้มีความคุ้มค่าต่อไป 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 

กค.5.1.2-01 รายงานต้นทุนต่อหลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กค.5.1.2-02 รายงานภาวการณ์มีงานท าและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

กค.5.1.2-03 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาทั้ง 5 มหาวิทยาลัย 
 
 
จุดเด่น 
     มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการรวมรวบ
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตามหลักสูตรสาขาวิชาให้มีความถูกต้องมครบถ้วน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร 

 
 

ผูร้บัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญา  มากลิน่ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเพ็ญจนัทร์  หลิมตระกลู ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย 
        ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ 
        ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน โดยได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1364/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงฯ (กนผ.5.1.3-01) มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางในการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมกรรมการตาม
ประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานผล
การด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2564 โดยมีสาระส าคัญในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (กนผ.5.1.3-02) 
 1) การพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) (กนผ.5.1.3-03) 
 2) การพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กนผ.5.1.3-04)  
 3) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
และเทคโนโลยีในอนาคต 
 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่า มี
ปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้ 
 - การได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่น้อยลงทุกปี เนื่องจากรัฐบาลเริ่มที่จะผลักดันให้
มหาวิทยาลัยของรัฐ แปรสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับมากขึ้น 
 - ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง จากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองอย่างกว้างขวางและมีการชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนใหวทางการเมืองต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้มาตรการทาง
กฎหมายที่เข้มงวด ได้แก่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศกฎอัยการศึก หรือการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเนื่องจากกลุ่มผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศ 
 - ภาวะการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษา ที่ต้องปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ และสภาพสังคมปัจจุบันประเทศไทยก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนื่องจากอัตราการเกิด
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น้อยลงอีกทั้ง ระบบการรับนักศึกษานอกเหนือจากระบบแอดมิดชั่นกลาง ปัจจุบันนักศึกษามีทางเลือกที่
หลากหลาย เช่น โครงการรับตรง  โควตาพิเศษ และระบบTCAS 5 รอบตามมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ต่างๆ ที่สามารถน าเด็กเข้าสู่ระบบตั้งแต่เนิ่นๆ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันสถานการณ์ เพราะ
จ านวนนักศึกษาท่ีลดลงท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ท่ีลดลงตามไปด้วย    
 - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มีผู้ติดเชื้อ และมีจ านวนผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกท าให้ไม่สามารถกลับมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งท าให้หลายประเทศ
ก าลังเผชิญอุปสรรคในการเบิกจ่ายทางการคลัง รวมถึงขีดความสามารถในการจัดการนโยบายทางการเงินและ
นโยบายการคลังในหลายประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา ตลอดจนภาคธุรกิจจ านวนมากยังเสี่ยง
ผิดนัดช าระหนี้และล้มละลาย    
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ 
จึงได้ร่วมกันพิจารณายกก าหนดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงพิจารณาจากระดับความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบ
ในระดับสูงต่อมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงฯ จ านวน 3 เรื่อง (กนผ.
5.1.3-05)คือ  
 1. ความเสี่ยงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
 2. แนวโน้มนักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนลดลง 
 3. ผลกระทบในการด าเนินงานจากการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ 
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 เรื่อง ดังกล่าว 
และเห็นชอบให้ก าหนดผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประธาน เลขานุการ 

1.  ค ว า ม เ สี่ ย ง ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. แนวโน้มนักศึกษาแรกเข้ามี จ านวน
ลดลง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน, ผู้อ านวยการกองวิชาการ
และพัฒนาคณาจารย์ 

3. ผลกระทบในการด าเนินงานจาก 
การแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภา
มหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พิจารณาลงนาม และมอบคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ จากผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะอนุกรรมการ
ฯดังกล่าว โดยเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ชุด ดังนี้ (กนผ.5.1.3-06) 
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 1.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องความเสี่ยงทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย) 
 2.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องแนวโน้มนักศึกษาแรก
เข้ามีจ านวนลดลง) 
 3.  ค าสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื ่องผลกระทบในการ
ด าเนินงานจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่) 
 ทั้งนี ้ คณะอนุกรรมการฯ ที ่ได้แต่งตั ้งตามค าสั ่งดังกล่าว จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) และการวางระบบควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป (กนผ.5.1.3-07) 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กนผ.5.1.3-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ.5.1.3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที ่1/2564  
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 

กนผ.5.1.3-03 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 

เดือน) 
กนผ.5.1.3-04 ข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 
กนผ.5.1.3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที ่
1/2564 

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
กนผ.5.1.3-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ชุด 
กนผ.5.1.3-07 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) และการวาง 

 ระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2564 

 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
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จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัย มีกระบวนการในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
2. มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรับผิดชอบการด าเนิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda) 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

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

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานและการจัดการองค์กรรวมถึงการก ากับ  ดูแล ติดตามการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
          1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
   ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณขึ้นเพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ ่งได้ด าเนินการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และบริบทภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ดังนี้ 
   1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
    1.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณไว้ร ้อยละ 80 ซึ ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 
เป้าประสงค์ และดัชนีชี้วัด 112 ดัชนีตัวชี้วัด จ าแนกเป็น 
                   - ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จ านวน  39 ดัชนี้ชี้วัด  
                      - ตัวชี ้ว ัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563  มี 73 ดัชนี้ชี้วัด (กบ.5.1.4-01) 
               1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัย ไม่
บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนี้ 
              1.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนทั้งสิ้น 112 ตัวชี้วัด และก าหนดค่าเป้าหมายในการ
บริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ร้อยละ 72.32 จึงท าให้ภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ฯ ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
    1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) จ านวน 39 ดัชนีชี้วัด ดัชนีที่บรรลุค่า
เป้าหมายจ านวน 38 คิดเป็นร้อยละ 97.44  ดัชนีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 2.56 
    2) ยุทธสาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 73 ดัชนีชี ้ว ัด ดัชนีที ่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 58.90  ดัชนีที ่ไม่บรรลุค่า
เป้าหมายจ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 41.10 (กบ.5.1.4-02) 
    1.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดค่าความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณไว้ร ้อยละ 80 ซึ ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 19 
เป้าประสงค์ และดัชนีชี้วัด 39 ดัชนีตัวชี้วัด จ าแนกเป็น 
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                    - ดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน  39 ดัชนี้ชี้วัด  
                       - ดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564  มีจ านวน 32 ดัชนี้ชี้วัด (กบ.5.1.4-03) 

               1.2 ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ แระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2563-31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
              1.2.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
แผนภาพรวมตัวชี้วัดทั้งปี 68 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาไม่นับรวมดัชนีตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน 24 
ตัวชี้วัด ดังนั้นแผนดัชนีชี้วัดจึงสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
    1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มีดัชนีวัดทั้งสิ้น 39 ดัชนีชี้
วัด ซึ่งต้องรายงานผลความก้าวหน้าในรอบนี้ จ านวน 34 ดัชนีชี้วัด ซึ่งผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
18 ดัชนีตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 52.94 ดัชนีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 ดัชนีตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 47.06  
    2) ยุทธสาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 29 ดัชนีชี้วัด ดัชนีที่วัดซึ่งต้องรายงานผลความก้าวหน้าในรอบนี้ จ านวน 15 ดัชนีตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ ดัชนีที่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 46.67 ดัชนีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 53.33 (กบ.5.1.4-04) 
    1.2.2 จากการประเมินผลส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พบว่า
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 84.40 และมีผู ้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80  ผลการ
ด าเนินงานได้ร้อยละ 78.42 จากการที่นักศึกษาได้งานท าที่ตรงสาขาวิชาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิต
คิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม (กบ.5.1.4-05)  

               2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
              การบริหารราชการให้หน่วยงานใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน ระยะเวลา ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจในการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เสียงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชื่อมโยงกลยุ ทธ์
การพัฒนาและบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  15 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2574) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณตามก าหนดส านัก
งบประมาณและมหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการติดตามเป็นประจ าทุกไตรมาส ของปีงบประมาณ 2563 
และปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อ
สร้างเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ (กบ. 5.1.4-06 
- กบ.5.1.4-08) 
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   2.1 น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วองค์กร เพื่อให้การจัดส่ง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ ลดค่ากระแสไฟฟ้าจากการถ่ายส าเนาเอกสารและที่ส าคัญท าให้บุคลากรเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น (กบ.5.1.4-09)  
      2.2 น าระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Business Process Management 
– BPM) ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning –ERP) และ
ระบบบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ( Human Resource Management –  HRM)  มาบ ูรณาการ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล เพื่อความเชื่อมโยง
ทางด้านข้อมูลให้เกิดความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน (กบ.5.1.4-10)  
                2 .3  มหาว ิทยาล ัยจ ัดก ิจกรรม/โครงการสร ้า ง เสร ิมสมรรถ นะการปฏ ิบ ัต ิงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น  
                       - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2563 (กบ.5.1.4-11) 
                       กิจกรรมที่ 1  (2 ระยะ) 
                        ระยะที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
                        ระยะที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                        กิจกรรมที ่ 2 ว ันที ่ 25 ,26 ,30 มีนาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และบริหารทรัพย์สิน (กบ.5.1.4-12) 
                         - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 
2564” (กบ.5.1.4-13) 

              3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
                ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู ้มีส่วนได้เสีย มหาวิทยาลัย  ฯ มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อตอบสนองต่อความ
คาดหวัง และความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของนักศึกษา บุคลากร ประชาชน ผู ้รับบริการ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจาก
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
              3.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี
กระบวนการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานเพื่อการท างานอย่างมีระบบ อาทิ เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จัดให้มีจุดศูนย์กลางในการให้บริการครบวงจรแก่นักศึกษา หรือที่เรียกว่า one stop service 
ซึ่งนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพ่ือขอเอกสารส าคัญทุกอย่างได้ในจุดเดียว โดยก าหนด
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กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเอกสารส าคัญ
ภายในเวลาที่ก าหนด อีกทั้งได้รับการบริการที่ดี และตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (กบ.5.1.4-14) 
               3.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู ้ร ับบร ิการ ใน เรื ่องส ิทธ ิต ่า ง  ๆ  เช ่น  กระบวนการขั ้นตอนการ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  การขอพระราชทานเพลิงศพ  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ  การขอรับ
บ าเหน็จตกทอด (กบ.5.1.4-15 –กบ.5.1.4-18) 
               3.3 การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน ได้แก่จัดให้มีช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็น การประเมินความพึงพอใจ รวมถึงช่องทางการร้องทุกข์จากผู้รับบริการ บุคลากร ผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนช่องทางต่าง  ๆ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และหนังสือแจ้งเวียนถึง
หน่วยงานสังกัด ดังนี้ 
                1)  จัดให้มีกล่องแดงรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ ประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี  
ชั้น 1 หน้ากองสื่อสารองค์การ (กบ.5.1.4-19) 
                2)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx  (กบ.5.1.4-20) 
                3)  มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางโทรศัพท์สายตรงกองบริหารงานบุคคล   
งานวินัยและนิติการ เบอร์ 02-665-3743   
                4) มีช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยทางหนังสือระบบสารบรรณ (กบ.5.1.4-21) 
                   5)  ม ีช ่อ งทา งการ เ ร ียนการสอนออน ไลน ์ E-Learning RMUTP ทาง เ ว ็บ ไซต ์ของ
มหาวิทยาลัย http://lms.rmutp.ac.th/   (กบ.5.1.4-22)  
                6)  มีช่องทางประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ
http://std.offpre.rmutp.ac.th/survey/2/  กบ.5.1.4-23) 
                7)  มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและ  
งานทะเบียน  http://203.158.144.140/QCur/ (กบ.5.1.4-24) 
    ทั ้งนี ้ มหาวิทยาลัยได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของการด าเนินการการร้องเรียน (กบ. 5.1.4-25) 
              3.5  มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปค้นหาหนังสือ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์แบบออนไลน์  http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx  (กบ.5.1.4-26)   

  

            4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 
                เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมถึงแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ ได้จากการวิจัยและ
พัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกน าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการ
แพร่หลาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น  
  1) การมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิ สระในสาขาที่
เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี    
  2) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา   

http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx
http://lms.rmutp.ac.th/
http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx
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  3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก   
  4) มีผลงานการให้บริการวิชาการ เช่น โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น 
(กบ.5.1.4-27)          
     (5) มีคณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนหลัก  
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (กบ.1.1-4-28) 
   (6) มหาวิทยาลัยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การเปิดภูมิพื้นที่ไตรภาคี
ศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาค
ประชาชน (สศช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 
(กบ.1.1-4-29) 

  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
                ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตาม
กฎหมาย อย่างเสรี และตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ มหาวิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดแนวทางการท างานไว้ดังนี้ 
               5.1 ในบางกิจกรรม มหาวิทยาลัย ฯ ใช้วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือ
เน้นความเป็นกลาง ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยให้มีตัวแทนของบุคลากรทั้ง
ด้านบริหารด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ รวมถึงบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือร่วม
ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านวิชาการและด้านบริหารงาน ให้เกิดความเป็นธรรม เช่น คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร (กบ.5.1.4-30) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบ.5.1.4-31) คณะกรรมการประจ า
คณะ/ส านัก (กบ.5.1.4-32) และคณะกรรมการอ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม (กบ.
5.1.4-33) 
    5.2 มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั้งแก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ในสื่อสาธารณะต่ าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)   
     5.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่สอบทาน
สาระส าคัญทางการเงิน บัญชี ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน พิจารณาความพอเพียงในการ
บริหารความเสี่ยง และเสนอแนะมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยกรรมการ
ฝ่ายข้างมากประกอบด้วยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย มีอิสระในการสอบทานและ
มีความเป็นกลาง ตามค าสั ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที ่ 3/2564 ลงวันที ่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.5.1.4-34) 
               5.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 เพื่อ
วางหลักการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับการตรวจประเมินของส านักงาน ป.ป.ช. 
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์
ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564  ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.5.1.4-35)  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดง
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เจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.
5.1.4-36) 
               5.5 จัดให้ม ีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 (กบ.5.1.4-37 - กบ.
5.1.4-38) 
   5.6 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มาก าหนดเป็นตัวชี้วัดด้านสมรรถนะการบริหาร เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินการบริหารงานของคณบดี/
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก  (กบ.5.1.4-39) 
             6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
               มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ แสดงความ
คิดเห็นร่วมเสนอปัญหาและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีทิศทางในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ดังนี้ 
              6 .1  ในการก าหนดร ูปแบบและหล ัก เก ณฑ์ในการจ ัดสว ัสด ิการ ให ้ก ับบ ุคลากรใน
มหาวิทยาลัยให้มีความเท่าเทียมกัน มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยตัวแทนจากบุคลากรทุกประเภท ทั้งจากผู้บริหาร กลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุนวิชาการ 
เพ่ือให้ตัวแทนของบุคลากรแต่ละกลุ่มมีโอกาสร่วมกันก าหนดตัดสินใจรูปแบบในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เกี ่ยวข้อง ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที ่ 
704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (กบ.5.1.4-40) 
              6.2  แต่งตั้งบุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามและรวบรวม
ข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อวางหลักการและรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ในการตอบแบบประเมินของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอรัปร์ชั่นในหน่วยงาน 
ตามเจตนารมณ์ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564 
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.5.1.4-41) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง 
การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 (กบ.5.1.4-42) 
              6.3 ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือให้ได้ตัวแทนของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (แทนต าแหน่งที ่ว ่างลง) ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั ้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ เรื่อง ก าหนดการในการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (กบ.5.1.4-43) 
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           7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
              เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น จ าเป็นที่จะต้องกระจายอ านาจหรือโอนอ านาจการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติหน้าที ่ราชการในภารกิจบางประการไปยังผู ้บริหารระดับรองอธิการบดี หรือหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด อาทิเช่น การแต่งตั้งให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
กองว ิเทศสัมพันธ ์ ผู ้อ านวยการกองสื ่อสารองค์กร และร ักษาราชการแทนผู ้อ านวยการกองคลัง  
และกองนโยบายและแผน เป็นต้น  ให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการกระจาย
อ านาจโดยมอบอ านาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในช่วงปีการศึกษา 2563 
ดังนี้   
   7.1 อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว คล่องตัว โดยมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังรอง
อธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 374/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 25 มีนาคม  2564 (กบ.5.1.4-44) 
   7.2 อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว คล่องตัว โดยมอบอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยัง ผู้ช่วย
อธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ที่ 794/2563 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 279/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กบ.5.1.4-45) 
   7.3  อธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจให้คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานให้มีความคล่องตัว 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 639/2563  เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1230/2563 
เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งให้ปกิบัติหน้าที่  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2563   ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1054/2563 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการรักษาราชการแทน
และแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2563  ค าสั ่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการปฏิบัต ิหน้าที ่และแต่งตั ้งให้ปกิบ ัติหน้าที ่  
1089/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี และ
ผู้อ านวยการลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (กบ.5.1.4-46) 

  8. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
      การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัย จ าต้องด าเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้อง ชอบ
ธรรมตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ แต่ด้วยสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี ่ยนแปลงไป หรือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที ่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้
ปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานดังนี้   
   8.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
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(กบ.5.1.4-47)   
    8.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563  (กบ.5.1.4-48) 
      8.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-49) 
      8.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ 
พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-50) 
      8.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยส านักงานตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-51) 
      8.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-52) 
   8.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-53) 
   8.8 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่างเงินค่าตอบแทนแก่
หัวหน้าสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563 (กบ.5.1.4-54) 
   8.9 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั ้งที ่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (กบ.5.1.4-55) 
   8.10 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (กบ.5.1.4-56) 
   8.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (กบ.5.1.4-57) 
   8.12 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการ
จ่ายเงินเพ่ือการบริหารจัดการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-58) 
   8.13 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี ้ยประชุม
กรรมการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ พ.ศ. 2564 (กบ.5.1.4-59) 
      9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
   การปฏิบัติราชการเพื่อให้บุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย ได้รับการปฏิบัติหรือรับ
บริการ   อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้รับบริการหรือบุคลากรในสังกัดพึงได้รับ
ความคุ้มครอง ตามกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดโดยตลอด ดังนี้  
           9.1 ในการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ชั่วคราวมหาวิทยาลัยก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว  โดยไม่มีการจ ากัดเงื ่อนไขของผู้สมัครในเรื ่องเพศถิ่น
ก าเนิด ภาษา ความพิการทางกาย หรือการเป็นผู้ได้รับเกียรตินิยมแต่อย่างใด ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
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(กบ.5.1.4-60)  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 26 กันยายน 2552 (กบ.5.1.4-61)    
               9.2 การประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งผู ้บริหาร มหาวิทยาลัยไม่มีการจ ากัดเงื ่อนไขในเรื ่องคุณสมบัติว่าต้องเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อได้ เช่น การสรรหา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 (กบ.5.1.4-62)    
      9.3 การจัดสวัสดิการที่จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกจากเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2562 และประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 2) ลง
วันที ่ 10 สิงหาคม 2563 ในประกาศฉบับนี ้ ก าหนดนิยามค าว่า “สมาชิกสวัสดิการ” หมายความว่า 
บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย โดยไม่
มีข้อยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  (กบ.5.1.4-63)     

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
    ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการ คณะท างานหรือกลุ่มบุคคลที่มี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับก าหนดให้ด าเนินการในรูปของมติกลุ่ม จ าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องแจ้งกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย เพื่อประชุมลงมติหาข้อยุติหรือข้อสรุปโดยเสียงข้างมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ส่งเสริมให้คณะ/กลุ่มบุคคลต่าง ๆ หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดสิทธิไว้ ได้
ประชุมลงมติหรือหาข้อสรุปตามวาระ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้  
   10.1 ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 1 คน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการ และมหาวิทยาลัยฯ จัดให้บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 3 คน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการเรียงล าดับตามคะแนนสูงสุดลงไป ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การ
รับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ  และกรรมการ
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สภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2563 (กบ.5.1.4-64) 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 
รหัสหลักฐาน รายการ 

กบ. 5.1.4-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กบ. 5.1.4-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)  หน้า 2,3,10 

กบ. 5.1.4-03 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กบ. 5.1.4-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  หน้า 9,10 

กบ. 5.1.4-05 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  หน้า 11,18 

กบ. 5.1.4-06 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กบ. 5.1.4-07 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) 

กบ. 5.1.4-08 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กบ. 5.1.4-09 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ในระบบสารสนเทศ จากหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    
กบ. 5.1.4-10 หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ศธ 0581.12/144 ลงวันที่ 19 มีนาคม 

2552 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการ การพัฒนาระบบงาน ERP BPM และ HRM  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กบ. 5.1.4-11 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/1017 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2563 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2563 

กบ. 5.1.4-12 หนังสือกองคลัง งานบริหารทั่วไป ที่ อว 0652.17/760 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563   
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 

กบ. 5.1.4-13 หนังสือกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ อว 0652.16/- ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2563 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี 2564” 

กบ. 5.1.4-14 ขั้นตอนการขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

กบ. 5.1.4-15 Flow chart  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การเสนอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-16 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอพระราชทานเพลิงศพ 

กบ. 5.1.4-17 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

กบ. 5.1.4-18 Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
กบ. 5.1.4-19 ภาพกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ. 5.1.4-20 หน้าเว็บไซต์ร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัยของมหาวิทยาลัย 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd 
กบ. 5.1.4-21 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ ที่ ศธ 0581.17/275 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2561 เรื่อง เวียนแจ้งช่องทางการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย 

กบ. 5.1.4-22 หน้าเว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย 
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

กบ. 5.1.4-23 หน้าเว็บไซต์แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 
http://std.rmutp.ac.th/survey/2/ 

กบ. 5.1.4-24 หน้าเว็บไซต์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและ
ระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครhttp://203.158.144.140/QCur/ 

กบ. 5.1.4-25 แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

กบ. 5.1.4-26 หน้าเว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib http://lib.rmutp.ac.th/main/index.aspx 
กบ. 5.1.4-27 หนังสือกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคคล ที่ อว 0652.19/1017 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประจ าปี 2563  

กบ. 5.1.4-28 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 856/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 

กบ. 5.1.4-29 หนังสือคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ 
สว (กมธ 3) 0019/ว 1241 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การเปิดภูมิพ้ืนที่ไตรภาคี
ศิลปวัฒนธรรม ๔ ภูมิภาค” ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

กบ. 5.1.4-30 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

กบ. 5.1.4-31 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

http://hrm-bpm.rmutp.ac.th/edu_web/complaint.dll?mode=initAdd
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-32 - ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1195/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 732/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักส่งเสริมวิชาการละงานทะเบียน ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

กบ. 5.1.4-33 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 856/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการยุทธศาสตร์ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 

กบ. 5.1.4-34 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-35 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-36 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-37 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

กบ. 5.1.4-38 นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

กบ. 5.1.4-39 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม 2561 

กบ. 5.1.4-40 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 704/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

กบ. 5.1.4-41 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 287/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

กบ. 5.1.4-42 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-43 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
ข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ก าหนดการในการด าเนินการ
เลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาคณาจารย์ประจ าและข้าราชการและกรรมการ  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สภาคณาตารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่างลง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

กบ. 5.1.4-44 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 374/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รอ ง
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564   

กบ. 5.1.4-45 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 794/2563 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 279/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-46 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563, ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1230/2563 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563, ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ 1054/2563 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการรักษาราชการ
แทนและแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563, ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ที่ 1089/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักงานคณบดี และผู้อ านวยการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563   

กบ. 5.1.4-47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2563 

กบ. 5.1.4-48 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

กบ. 5.1.4-49 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-50 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ  
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

กบ. 5.1.4-51 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยส านักงานตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2564ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ. 5.1.4-52 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  

พ.ศ. 2564ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
กบ. 5.1.4-53 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

กบ. 5.1.4-54 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้า
สาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

กบ. 5.1.4-55 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลั ย 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

กบ. 5.1.4-56 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

กบ. 5.1.4-57 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษารายวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 

กบ. 5.1.4-58 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงิน และการจ่ายเงิน เพ่ือการ
บริหารจัดการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 

กบ. 5.1.4-59 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 

กบ. 5.1.4-60 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 
3/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

กบ. 5.1.4-61 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราว ลงวันที่ 26 กันยายน 2562และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

กบ. 5.1.4-62 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ก าหนดการสรรหาคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2563 

กบ. 5.1.4-63 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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รหัสหลักฐาน รายการ 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563 
 

กบ. 5.1.4-64 ประกาศคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า
และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ก าหนดการในการด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการและกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  

 
 
 

จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการ  โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมิน การบริหารจัดการ โดยครอบคลุมตามหลักธรรมาภิ

บาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ นายสัมภาษณ์  สุวรรณคีรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาวินัยและธรรมาภิบาล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน  นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.5.การจัดการความรู้ 
 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 
  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการด าเนินงาน    
การจัดการความรู้  (Knowledge Management Manual) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                       
(ศจร.5.1.5-01) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานในสังกัด                       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีกระบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ในแนวทางเดียวกัน                                
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนิน งานการ
จัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
         การก ากับการด าเนินการจัดการความรู้  
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการก ากับการด าเนินงานการจัดการความรู้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 30 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ รวม 9 คณะ ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4) คณะบริหารธุรกิจ                          
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7) คณะศิลปศาสตร์  8) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น และ 9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  หน่วยงานระดับสถาบัน/ส านัก                      
รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) สถาบันภาษา 5) สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 6) สถาบันอัญมณี 
เครื่องประดับไทยและการออกแบบ และ 7) ส านักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย กองต่าง ๆ และหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง รวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองกลาง 2) กองคลัง 3) กองนโยบายและแผน 4) กองบริหารงาน
บุคคล 5) กองพัฒนานักศึกษา 6) กองวิเทศสัมพันธ์ 7) กองสื่อสารองค์การ 8) กองศิลปวัฒนธรรม                             
9) กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ 10) ส านักประกันคุณภาพ และ11) สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่ากอง อีก 3 หน่วยงาน ได้แก่     
1) ศูนย์การจัดการความรู้ 2) ส านักงานตรวจสอบภายใน และ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดตั้งศูนย์การจัดการความรู้ (Knowledge Management 
Center : KM) เพ่ือก ากับการด าเนินงานการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ให้มีการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ตามระบบ โดยมี 

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                    
พระนคร (ศจร.5.1.5-02)  

- โครงสร้างการแบ่งงานการจัดการความรู้ของคณะ (ศจร.5.1.5-03)  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหาร

จัดการและด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (ศจร.5.1.5-04)  
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- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และมาตรการ  
การจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-05)  

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

ได้รับการอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ                    
การจัดการความรู้ฯ จากมหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ฯ ลงสู่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย                         
(ศจร.5.1.5-09) ตลอดจน มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM RMUTP (ศจร.5.1.5-10) 

- ท าเนียบผู้ดูแลเครือข่ายและท าเนียบผู้ดูแลเว็บไซต์ KM RMUTP ในระดับคณะและหน่วยงาน แสดงใน
เว็บไซต์ KM RMUTP เพ่ือประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-11)  
        การติดตามการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบ  

- การประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร 
(ศจร.5.1.5-12) เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ก ากับ ดูแล การด าเนินงาน การเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการ
ความรู้ไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ปรับรูปแบบการด าเนินงานการจัดการความรู้ใหม่และมอบนโยบายให้คณะและหน่วยงานด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงาน (ศจร.5.1.5-13) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานให้ประธานคณะกรรมการแต่ละ
กลุ่มรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานการจัดการความรู้ใน
องค์กรของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-14)  
        - การส่งรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ มีการรายงานผลการด าเนินงานมายังศูนย์การจัดการ
ความรู้เพื่อสรุปเป็นภาพรวมผลการด าเนินงานฯ ของมหาวิทยาลัย (ศจร.5.1.5-15)  
        การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบ    

- การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) คู่มือ การด าเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Manual) (ศจร.5.1.5-01) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การจัดการความรู้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานการจัดการความรู้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว เป็นระบบ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการเข้าถึงความรู้ 
        - การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ Happy Brain ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร (ศจร.5.1.5-16)  
        - การสร้างเครือข่ายภายใน โดยการจัดโครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ                   
การท างานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศจร.5.1.5-17) 

        - การประกวดคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ และหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการ
ความรู้        เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (ศจร.5.1.5-18)  

        - การจัดท าคลังความรู้ ทะเบียนความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM RMUTP (ศจร.5.1.5-19) เพื่อ
สนองตอบนโยบายในการเป็น Digital University ของมหาวิทยาลัย และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
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สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนางานการจัดการ
ความรู้ 

รายการหลักฐาน 
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 
รหัสหลักฐาน รายการ 
ศจร.5.1.5-01 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คู่มือการด าเนินงานการจัดการความรู้  

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

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

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

ศจร.5.1.5-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
บริหารจัดการและด าเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ท่ี 840/2562   

เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/12/ค าสั่ง-ปี-
63.pdf ค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 849/2563   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/ค าสั่ง-
km-64-ชุดเล็ก.pdf  

และค าสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี 387/2564  เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-
content/uploads/2021/04/ค าสั่งแต่งตั้งฯ-64-ครั้งที-่3-new.pdf     

ศจร.5.1.5-05 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2564 เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/1VbT3QuHaCauDv1RAtWrnaUHx4aCE2Ah-
/view?usp=sharing และ http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 

ศจร.5.1.5-06 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564  
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 

ศจร.5.1.5-07 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2564   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/vision_plan_knowledge/ 

ศจร.5.1.5-08 แผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เข้าถึงได้จาก 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
http://webkm.rmutp.ac.th/EBOOK/Knowledge1-6
https://goo.gl/x7Qvpq
https://goo.gl/Yz3ykg
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/12/คำสั่ง-ปี-63.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2019/12/คำสั่ง-ปี-63.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/คำสั่ง-km-64-ชุดเล็ก.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2020/10/คำสั่ง-km-64-ชุดเล็ก.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2021/04/คำสั่งแต่งตั้งฯ-64-ครั้งที่-3-new.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2021/04/คำสั่งแต่งตั้งฯ-64-ครั้งที่-3-new.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VbT3QuHaCauDv1RAtWrnaUHx4aCE2Ah-/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1VbT3QuHaCauDv1RAtWrnaUHx4aCE2Ah-/view?usp=sharing%20
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/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
https://drive.google.com/file/d/1I_vSkedGLxGwGFN1bVEkMnO4I5jiWDDu/view?usp=s
haring 

ศจร.5.1.5-09 บันทึกข้อความที่ อว 0652.27/3390 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่องการจัดท าวิสัยทศัน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ และมาตรการการจัดการความรู้ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                 
เข้าถึงได้จาก http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25631001__678066e7-32cb-4e27-
b8ad-73ca3ff9ea43_.pdf      

ศจร.5.1.5-10 เว็บไซต์ ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km 

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 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงาน การ
จัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 
สิงหาคม 2563 
เข้าถึงได้จาก http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630806__f7a27955-34a7-
45fa-af12-f27db4a89198_.pdf  ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 เข้าถึงได้จาก 
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630901__7659446a-3d8c-42aa-b4e9-
d567d071c65f_.pdf 

ศจร.5.1.5-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563  
เข้าถึงได้จาก http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630901__00661e99-0eb6-4c7d-
90be-a514b2176c25_.pdf  ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 เข้าถึงได้จาก
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630925__04bf771a-2a7e-489d-a119-
3c0f568b55fb_.pdf 

ศจร.5.1.5-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ใน
องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564  
เข้าถึงได้จาก http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25640505__7e0ef27d-c42b-
4822-a60c-91e6dc4f1842_.pdf 

ศจร.5.1.5-15 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน ตามเป้าหมายและแผนการ
จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าถึงได้

https://drive.google.com/file/d/1I_vSkedGLxGwGFN1bVEkMnO4I5jiWDDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_vSkedGLxGwGFN1bVEkMnO4I5jiWDDu/view?usp=sharing
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25631001__678066e7-32cb-4e27-b8ad-73ca3ff9ea43_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25631001__678066e7-32cb-4e27-b8ad-73ca3ff9ea43_.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km
https://goo.gl/QScnxR
https://goo.gl/Vwimcf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630806__f7a27955-34a7-45fa-af12-f27db4a89198_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630806__f7a27955-34a7-45fa-af12-f27db4a89198_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630901__7659446a-3d8c-42aa-b4e9-d567d071c65f_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630901__7659446a-3d8c-42aa-b4e9-d567d071c65f_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630901__00661e99-0eb6-4c7d-90be-a514b2176c25_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630901__00661e99-0eb6-4c7d-90be-a514b2176c25_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630925__04bf771a-2a7e-489d-a119-3c0f568b55fb_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25630925__04bf771a-2a7e-489d-a119-3c0f568b55fb_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25640505__7e0ef27d-c42b-4822-a60c-91e6dc4f1842_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25640505__7e0ef27d-c42b-4822-a60c-91e6dc4f1842_.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 
จาก https://drive.google.com/file/d/1oY9HlaTjcDpyZr-
KzfaugJV4Bk5AcRiQ/view?usp=sharing 

ศจร.5.1.5-16 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-
brain/ 

ศจร.5.1.5-17 การจัดโครงการส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1) กิจกรรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ 
เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2021/07/6.1-ภาพ
โครงการ-กิจกรรม-1-64-01.png และ 2) เรื่องนโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การ
จัดการความรู้จ-2/ 

ศจร.5.1.5-18 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ และผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2563 เข้าถึงได้จาก 
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25631207__70a0734c-a6e9-4903-b294-
83a70d1f1a92_.pdf 

ศจร.5.1.5-19 คลังความรู้ ทะเบียนความรู้ในเว็บไซต์ KM ของศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าถึงได้จาก http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียน
ความรู้/  

 

จุดเด่น 
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้เพ่ิมขึ้น 

2. มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้คณะและ
หน่วยงานมีส่วนร่วม 

3. มีการจัดกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการจัดการความรู้ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มส่งเสริม
พัฒนาวิชาการ และกลุ่มระบบสนับสนุน 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ผศ.ลักขณา  จาตกานนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการความรู้ 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1oY9HlaTjcDpyZr-KzfaugJV4Bk5AcRiQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oY9HlaTjcDpyZr-KzfaugJV4Bk5AcRiQ/view?usp=sharing
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/rmutp-happy-university/happy-brain/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2021/07/6.1-ภาพโครงการ-กิจกรรม-1-64-01.png
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2021/07/6.1-ภาพโครงการ-กิจกรรม-1-64-01.png
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การจัดการความรู้จ-2/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ศูนย์การจัดการความรู้จ-2/
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25631207__70a0734c-a6e9-4903-b294-83a70d1f1a92_.pdf
http://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25631207__70a0734c-a6e9-4903-b294-83a70d1f1a92_.pdf
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/
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5.1.6.  การบริหารงานบุคคล 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงาน :  
  1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร         
   1.1 มีนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลพระนคร เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย 
ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
(กบ.5.1.4-01) 
          1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 410/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2563  (กบ.5.1.4 – 02 ) 
   1.3  มีขั้นตอน (Flow Chart) ในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบ.5.1.4 – 
03 )  

  2. มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 
  2.1 มีการแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการจัดท า
แผนฯ ดังกล่าว (กบ.5.1.6 - 04) 
                  2.2 มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กบ.5.1.6 - 05) จ านวน 6 ด้าน  
ประกอบด้วย 
                      2.2.1 ด้านวางแผนอัตราก าลัง  โดยมีการบริหารอัตราก าลังโดยวางแผนอัตราก าลังและ
ทบทวนแผนอัตราก าลังทุก 4 ปี โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (กบ.5.1.6 - 06) 
รวมทั้งมีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบ. 5.1.6 - 07) 
                     2.2.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร โดยมีการสรรหาผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ. 5.1.6 - 08) และมีการสรรหาพนักงานมหา
วิทยาลัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ. 5.1.6 - 09) ส าหรับการสรรหาพนักงานราชการเป็นไปตามที่ 
ส านักงาน ก.พ.ก าหนด (กบ. 5.1.6 – 10) 
                     2.2.3 ด้านการบรรจุ การจ้างและแต่งตั้งบุคลากร  ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้บริหารโดย 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/
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ส านัก (กบ. 5.1.6 – 11) การแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี  รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้ช่วยผู้อ านวยวการสถาบัน/ส านัก หัวหน้าสาขาวิชา/หมวดวิชา ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามท่ีหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ. 5.1.6 – 08 และ กบ. 5.1.6 – 12)   ส าหรับ
การบรรจุบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (กบ. 5.1.6 – 13) 
การบรรจุพนกังานราชการ เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (กบ. 5.1.6 – 10)   

     2.2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ดังนี้  
                    -  การศึกษาต่อและสนับสนุนทุนการศึกษา (กบ. 5.1.6 – 14) 
                    -  การฝึกอบรม (กบ. 5.1.6 – 15) 
                    -  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (กบ. 5.1.6 – 16) 
                    -  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (กบ. 5.1.6 – 17) 

             2.2.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) และรอบการประเมินที่ 2  
(1 เมษายน – 30 กันยายน) ของทุกปี (กบ. 5.1.6 – 18 –  กบ. 5.1.4 - 22 ) 
             2.2.6  ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
                    2.2.6.1 แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า (กบ. 5.1.6 –23 - กบ. 5.1.6 – 28 ) 
                    2.2.6.2 แผนการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี (กบ. 5.1.6 -29) 
                     2.2.6.3 แผนการด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติ (กบ. 5.1.6 - 30)  
                    2.2.6.4 ด้านการจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของบุคลากรจากโรงพยาบาล  โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร งานสวัสดิการสงเคราะห์ งาน
ประกันสังคมงานสวัสดิการการกู้ (กบ. 5.1.6 - 31)  
   2.2.6.5 แผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น  
การคัดเลือกบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทให้น าเสนอผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด (กบ. 5.1.6 -
32) 

                    โดยแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (กบ. 5.1.6 - 33) และมีหนังสือแจ้งให้งานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการตามแผนฯ  
โดยจะมีการก ากับติดตามในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และ 12 เดือน  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ต่อไป (กบ. 5.1.6 - 34) 

  3. มีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                  มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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                  3.1 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  
ประกอบด้วยการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (กบ. 5.1.6 – 35) 
  3.2 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2563 – 30 กันยายน 2563 
ประกอบด้วยการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ด้านการวางแผนอัตราก าลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (กบ. 5.1.6 - 36)   

   4. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                        4.1 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  
(กบ. 5.1.6 - 37)  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

                    4.1.1 ด้านวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 278 คน  
ตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 

                    4.1.2  ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 278 
คน  

     4.1.3 ด้านการบรรจุ การจ้างและแต่งตั้งบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน
เท่ากับ 278 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 98.56 บรรลุเป้าหมาย 

 
                     4.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 27 คน 
ตัวชี้วัดคือร้อยละ 30 โดยมีผลการด าเนินงาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
                     4.1.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนเท่ากับ 996 คน ตัวชี้วัดคือร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 974 คน คิดเป็นร้อยละ 97.79 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
                     4.1.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
                          - แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 996 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95  
โดยมีผลการด าเนินงาน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 95.48 บรรลุเป้าหมาย  
                           - แผนการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนเท่ากับ 229 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95 โดยมีผลการด าเนินงาน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 67.69 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
                           - แผนการด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน  
เท่ากับไม่เกิน 2 เรื่อง โดยมีผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน บรรลุเป้าหมาย                    
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                   - แผนการจัดสวัสดิการ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 1,255  คน ตัวชี้วัด 
คือร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 1,255  คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย                                      
                    - แผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยก าหนด 
ค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 52 รางวัล ตัวชี้วัดคือร้อยละ 50 โดยมีผลการด าเนินงาน 26 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 
50 บรรลุเป้าหมาย 
โดยสรุปในภาพรวมของผลการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน เป็นดังนี้  
จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด  
มีจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 9 จ านวน  คิดเป็นร้อยละ 75  
และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 3 จ านวน  คิดเป็นร้อยละ 25 

           4.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันายน 2564  
(กบ. 5.1.6 - 38)   โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                  4.2.1 ด้านวางแผนอัตราก าลัง   โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 278 คน 
ตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
                  4.2.2 ด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน
เท่ากับ 278 คน ตัวชี้วัด 
    4.2.3 ด้านการบรรจุ การจ้างและแต่งตั้งบุคลากร   โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน
เท่ากับ 278 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 101.08 บรรลุ
เป้าหมาย 
 
                  4.2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 27 คน  
ตัวชี้วัดคือร้อยละ 30 โดยมีผลการด าเนินงาน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 บรรลุเป้าหมาย 
                   4.2.5 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนเท่ากับ 996 คน ตัวชี้วัดคือร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 978 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
                   4.2.6 ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
                          - แผนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 996 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95  
โดยมีผลการด าเนินงาน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 95.48 บรรลุเป้าหมาย  
                          - แผนการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินรางวัลประจ าปี โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ใน
แผนเท่ากับ 229 คน ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 95 โดยมีผลการด าเนินงาน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 67.69 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
                           - แผนการด าเนินการร้องเรียนจรรยาบรรณ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผน เท่ากับ 
ไม่เกิน 2 เรื่อง โดยมีผลการด าเนินงาน มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 5 เรื่อง ไม่บรรลุเป้าหมาย                    
                               - แผนการจัดสวัสดิการ โดยก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 1,242  คน ตัวชี้วัด
คือร้อยละ 100 โดยมีผลการด าเนินงาน 1,242  คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย                                      
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                               - แผนการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนเท่ากับ 52 รางวัล ตัวชี้วัดคือร้อยละ 50 โดยมีผลการด าเนินงาน 26 รางวัล คิดเป็น
ร้อยละ 50 บรรลุเป้าหมาย 
โดยสรุปในภาพรวมของผลการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน เป็นดังนี้  
จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด  
มีจ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 9 จ านวน  คิดเป็นร้อยละ 75  
และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 3 จ านวน  คิดเป็นร้อยละ 25 

   5. มีการทบทวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    มีการทบทวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่11/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (กบ. 5.1.6 – 39) ดังนี้   
            5.1 ด าเนินการปรับรายละเอียดของแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม  
                     5.2 ด าเนินการเสนอแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ปรับรายละเอียดของแผนเรียบร้อยแล้ว เสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (กบ. 5.1.6 – 33) 

   6. มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีถัดไป    
             6.1 มีการปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
14/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (กบ.5.16. - 33) ดังนี้ 

  1. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดร้อยละของจ านวนต าแหน่งที่ด าเนินการสรรหา   
      ค่าเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 100   
  2. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดร้อยละของบุคลากรที่ได้เลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และ

ค่าจ้าง  
      ค่าเป้าหมายจากเดิม  ร้อยละ 95 เป็น ร้อยละ 100  
  3. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจ านวนเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ  
      ค่าเป้าหมายจากเดิม  ไม่เกิน 2 เรื่อง เป็น ไม่มีจ านวนเรื่องร้องเรียน  

   6.2 มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กบ.5.16. - 40) ได้ผ่านการอนุมัติพิจารณาแผนฯ จากคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9 /2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (กบ.5.1.6 - 41) 
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 
รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.5.1.6-01 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ที่ อว0652.19/3384 

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กบ.5.16.-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 410/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ.5.1.6-03 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ.5.1.6-04 บันทึกข้อความงานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่อง ขอให้

จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ.5.1.6-05 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กบ.5.1.6-06 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา 
กบ.5.1.6-07 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 
กบ.5.1.6-08 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการผู้อ านวยการ พ.ศ. 2548 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการผู้อ านวยการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการผู้อ านวยการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2556 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการผู้อ านวยการ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2563 

กบ.5.1.6-09 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 7/2562 

กบ.5.1.6-10 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ แลแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

กบ.5.1.6-11 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคล พ.ศ.2548 
กบ.5.1.6-12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2556 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยผู้ช่วยหน่วยงาน พ.ศ.2558 

กบ.5.1.6-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

กบ.5.1.6-14 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) 
กบ.5.1.6-15 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรมและดูงาน) 
กบ.5.1.6-16 ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลการสายวิชาการให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ) 
กบ.5.1.6-17 ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น) 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.5.1.6-18 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
กบ.5.1.6-19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
กบ.5.1.6-20 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 
กบ.5.1.6-21 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
กบ.5.1.6-22 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ.5.1.6-23 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553  

กบ.5.1.6-24 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 

กบ.5.1.6-25 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

กบ.5.1.6-26 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 

กบ.5.1.6-27 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 

กบ.5.1.6-28 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กบ.5.1.6-29 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์การได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว 
กบ.5.1.6-30 แผนปฏิบัติการด าเนินตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กบ.5.1.6-31 การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
กบ.5.1.6-32 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลดีเด่นหรือผู้ท า

คุณประโยชน์ พ.ศ. 2553  
กบ.5.1.6-33 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
กบ.5.1.6-34 บันทึกข้อความงานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมอนุมัติแผนการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กบ.5.1.6-35 บันทึกข้อความงานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล เรื่อง ขอให้รายงานผลการด าเนินการ

ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน      
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
กบ.5.1.6-36 บันทึกข้อความงานพัฒนาบุคคล กองบริหารงานบุคคล เรื่อง ขอให้รายงานผลการด าเนินการ

ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน      
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2563) 

กบ.5.1.6-37 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563) 

กบ.5.1.6-38 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30 ตุลาคม 2563) 

กบ.5.1.6-39 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
กบ.5.1.6-40 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กบ.5.1.6-41 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

 
จุดเด่น 

มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญ
ชีพ 
ดร.นนท์ณพร  กิติศรีปัญญา 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและพัฒนาคณาจารย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเชาวฤทธิ์   สุขรักษ ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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5.1.7. การประกันคุณภาพ 
 

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

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามกรอบการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.(สกอ.เดิม)) 
(สปภ.5.1.7-01) โดยมีส านักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมในรูปแบบ RMUTP Model  
มีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ3) การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายคุณภาพ "มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ทุก
หน่วยงานด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน โดยใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นกรอบแนวทางในการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” และให้ถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับร่วมกันด าเนินงานประกันคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สปภ.5.1.7-02) ซึ่งมีการ
ด าเนินงานดังนี้  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สปภ.5.1.7-03) โดยมีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
(อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผช.อธิการบดี และคณบดี) มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 
และมีคณะกรรมการก ากับดูแลและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (รองคณบดี, 
ผอ. และหัวหน้างาน) มีหน้าที่ก ากับดูแล ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล 
และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. มีการก าหนดนโยบายเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ (สป.อว.(สกอ.เดิม)). ในระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา 2563 (สปภ.5.1.7-04) ก าหนดค่าเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และก าหนดผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ 
รายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  

3 .  ก าหนดแผนด า เนิ น ง านด้ านประกั นคุณภาพการศึ กษาภาย ใน  ปี ก า รศึ กษา  2563  
(สปภ.5.1.7-05) 

4. มีการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับทั้งการบันทึกแจ้งเวียนถึงคณะและหน่วยงานรับทราบ  
(สปภ.5.1.7-06) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภ าพกา รศึ กษ า  ปี ก า ร ศึ กษ า  2 563ครั้ ง ที่ 1 / 2 564  เ มื่ อ วั น อั ง ค า ร ที่  9  กุ มภ า พัน ธ์  2 5 64  
(สปภ.5.1.7-07) โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 ใน
ระดับสถาบัน รองอธิการบดี,รองคณบดี, หัวหน้างาน และเจ้าหน้างานประกันคุณภาพในระดับคณะ เพ่ือแจ้ง
นโยบายแผนการด าเนินงานและการเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2563   

2) การก ากับติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพ  มีการด าเนินการดังนี้   

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/89144029.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/994cd7ff.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/44bdb502.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/14b47dd7.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/109f501a.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/358d8f47.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/103d9f07.pdf
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1. มีการก ากับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ถูกก ากับภายใต้ผู้ก ากับตั วบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน โดย
หน่วยงานปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้แต่ละระดับ นอกจากนั้นงานประกัน
คุณภาพระดับคณะจะเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับคณะอีกด้วย ซึ่งมีรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เบื้องต้น) เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  (สปภ.
5.1.7-08) และจัดประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 วัน
พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 (สปภ.5.1.7-09) ผ่านทางระบบ Google Meet เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. มีการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับสถาบัน โดยให้มีการทวนสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน (สปภ.5.1.7-10) มีระบบก ากับติดตามคุณภาพ
ภายใน(IQA-CDS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการก ากับ
ติดตามและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง (สปภ.5.1.7-11) 

3 มีการทวนสอบผลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปี
การศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2564 โดยผู้ทวนสอบภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้วนั้น (สปภ.5.1.7-12) 

3) การประเมินคุณภาพ  ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ก าหนดแนวทางและแผนการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในระดับสถาบัน  ซึ่งในส่วนระดับคณะนั้นจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการการจัด
แผนการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้มีความสอดคล้องกับระดับสถาบัน ตลอดจนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและส่งผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อผู้บริหาร  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักประกันคุณภาพ  

1. ตามแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2563ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรและคณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมบันทึก
ผลการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในระดับ
คณะ เพ่ือพิจารณา ภายในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 (สปภ.5.1.7-13) 

2. ส านักประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานก ากับการกรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ 
CHE  QA Online ของ สกอ. ให้ทันเวลาภายใน 120 วันหลังสิ้นปีการศึกษา (สปภ.5.1.7-14) และน าผลการ
ประเมินคุณภาพทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 ครั้ง
ที่ 12/2564 และ ครั้งที่ 13/2564 เพ่ือพิจารณา (สปภ.5.1.7-15) และจะน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/57c5de24.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/57c5de24.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/25ffd8bf.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/19a9debc.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/home
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/66397029.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/109f501a.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/180f1774.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/71053676.pdf
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รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/ 

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

คุณภาพการศึกษา  
สปภ.5.1.7-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ.5.1.7-04 เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2563 
สปภ.5.1.7-05, 
สปภ.5.1.7-13 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2563 

สปภ.5.1.7-06 บันทึกแจ้งเวียนเอกสารด าเนินงานประกันคุณภาพ คณะ -หน่วยงาน 
สปภ.5.1.7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
สปภ.5.1.7-08 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 12 

พฤษภาคม 2564 
สปภ.5.1.7-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดามและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ  

ปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 
สปภ.5.1.7-10 บันทึกขอให้แจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน SAR ประจ าปี

การศึกษา 2563 
สปภ.5.1.7-11 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-CDS) 
สปภ.5.1.7-12 ก าหนดการทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. 

ประจ าปีการศึกษา 2563   
สปภ.5.1.7-14 การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2563 
สปภ.5.1.7-15 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที 10/2564 ครั้งที่ 12/2564 

และครั้งที่ 13/2564  
 
จุดเด่น 
    มีหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ ผศ.พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.1/univ/
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
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ผลการบริหารของคณะ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
                ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
             จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  

 
 ผลการประเมินทุกคณะ  ในปีการศึกษา 2563 (1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64)  

 

คณะ คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.63 ระดับดีมาก 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.45 ระดับดี 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   4.16 ระดับดี 
4.คณะบริหารธุรกิจ 4.08 ระดับดี 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.67 ระดับดีมาก 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.61 ระดับดีมาก 
7.คณะศิลปศาสตร์ 4.03 ระดับดี 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.34 ระดับดี 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4.59 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย 39.56/9=4.40 ระดับดี 
 
 

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

ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.00 คะแนน 39.56 4.40 
 

รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/59b3f927.pdf 

รหัส
หลักฐาน 

รายการ 

สปภ.5.2-01 ตารางแสดงคะแนน 9 คณะ เทียบ 3 ปี 
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ คณบดีทุกคณะ คณบดีทุกคณะ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นางสาวเจนจิรา  งามมานะ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/59b3f927.pdf
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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 2563 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม 
        องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สป.อว. (สกอ.เดิม) โดยมอบหมายให้คณะและหน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ (กวพ.) มีหน้าที่
สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดย สวท./กวพ. ได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกในการก ากับและติดตามการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มจัดท าร่างหลักสูตร จนกระทั่ง
เสนอหลักสูตรเพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณา 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้  
 1.1. เมื่อคณะได้จัดท าร่างหลักสูตรโดยผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วนั้น คณะ
จะต้องส่งหลักสูตรมายัง สวท./กวพ. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจหลักสูตรในเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาความ
ถูกต้องของแบบฟอร์ม มคอ.2 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตร 

1.2. เมื่อเจ้าหน้าที่ สวท./กวพ.พิจารณาความถูกต้องของหลักสูตรในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  
จึงประสานงานคณะเพ่ือน าเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร (สวท.5.3-1-01) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ด้าน
หลักสูตร พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ สป.อว.ก าหนด 

1.3. เมื่อคณะได้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว เจ้าหน้าที่ สวท./กวพ.จะประสานงานกับคณะเพ่ือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ (สวท.5.3-1-02) 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 

1.4. หลังจากผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ และคณะได้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการแล้ว เจ้าหน้าที่  สวท./กวพ.จะประสานงานกับคณะเพ่ือเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (สวท.5.3-1-03) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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1.5. เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว คณะต้องส่งไฟล์หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
มายังสวท./กวพ. โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO เพ่ือให้ สป.อว.พิจารณา 

1.6. หลังจากที่หลักสูตรได้รับความเห็นชอบและมีการด าเนินการหลักสูตรแล้ว สวท./กวพ. ได้
ก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นตามไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยก าหนดให้คณะรายงานการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามแบบฟอร์มรายงานการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ในทุกๆ 3 เดือน (สวท.5.3-1-
04) และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

2. ส านักประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการก ากับติดตาม การด าเนินการประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ
และมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน (สปภ.5.3-1-05) และจัดท าเป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 (สปภ.5.3-1-06) เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 2) คณะกรรมการ
ก ากับติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ มีหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง3) คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (สปภ.5.3-1-
07) 

2.4 ถ่ายทอดนโยบายและการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังคณะ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยมีบันทึกแจ้งเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งมีการก ากับให้คณะด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (สปภ.5.3-1-08) และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (สปภ.5.3-1-09) เพ่ือแจ้งนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน ทบทวนและพิจารณาการเก็บข้อมูล/ผลการประเมิน/แบบส ารวจ ตามตัวบ่งชี้ของระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ/สถาบัน ที่เก่ียวข้อง ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.5 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน โดย
หน่วยงานแจ้งข้อมูลที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ไปยังระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งต้องมีการทวนสอบข้อมูล
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร คณะ และสถาบัน มีการก ากับข้อมูลผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน (IQA-RMUTP) http://iqa.rmutp.ac.th/ (สปภ.5.3-1-10) 

 
 
 
 
 

https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/%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%B2-2563.pdf
https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/%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%99-63.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/44bdb502.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/44bdb502.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/358d8f47.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/103d9f07.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
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2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
         การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

จากข้อที่ 1 ในทุกขั้นตอน มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมีการก ากับติดตาม ดังนี้ 

1.ระดับมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
1.1. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร (สวท.5.3-1-01) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีความรู้ด้านหลักสูตร ท าหน้าที่พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สป.อว.ก าหนด 

1.2. คณะกรรมการสภาวิชาการ (สวท.5.3-1-02) ท าหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (สวท.5.3-1-03) ท าหน้าทีใ่ห้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

1.4. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (สวท.5.3-2-01) มีหน้าที่ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการด าเนินงาน
หลักสูตรของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามบริบทของแต่ละคณะ 

โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร และมีการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จ านวน 62 ฉบับ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้ว 

1.5. คณะกรรมการก ากับติดตามและรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุนข้อมูล และรายงานผล
การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือเป็นการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (สปภ.5.3-1-07)  

2. ระดับคณะ แต่ละคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการติดตามด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีความสอดคล้องกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ มีหน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะแต่ละคณะพิจารณา 

3. ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับผิดชอบและก ากับ 
ติดตาม ให้มีการด าเนินการเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด และการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายงาน มคอ.3-7 ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ของทุกหลักสูตร เพ่ือน าผลการด าเนินงาน
หลักสูตรไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป และพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรและหัวหน้า

สาขาวิชารับผิดชอบก ากับติดตาม ให้หลักสูตรเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีก าหนด 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/44bdb502.pdf
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2. หัวหน้างานหลักสูตรและหัวหน้างานประกันคุณภาพของคณะ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม 
หลักสูตรในภาพรวมของคณะ 

3. รองคณบดีที่เก่ียวข้อง รับผิดชอบก ากับ ติดตาม แต่ละฝ่ายในภาพรวมของคณะ 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับผิดชอบ

ก ากับ ติดตาม หลักสูตรของคณะในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
5. ส านักประกันคุณภาพ รับผิดชอบก ากับ ติดตาม การประกันคุณภาพในภาพรวมระดับ

มหาวิทยาลัย 
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี

รับผิดชอบก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
7. คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 

จากการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2563 ตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ พบว่า  

1. ระดับหลักสูตร จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยจ านวน 
6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ จ านวน 58 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ตามที่ สกอ. ก าหนด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.40 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย  (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในระดับ
สถาบัน) 

2. ระดับคณะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวนทั้งสิ้น 9 คณะ 
ประกอบด้วยจ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงผลสะท้อนผลการบริหารงานของคณะ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ในระดับสถาบัน) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นราย
คณะ ดังนี้ 

 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.26 4.63 
2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.38 4.45 
3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   3.74 4.16 
4.คณะบริหารธุรกิจ 3.34 4.08 
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.49 4.67 
6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.34 4.61 
7.คณะศิลปศาสตร์ 3.72 4.03 
8.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3.55 4.34 
9.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3.38 4.59 

ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลี่ยรวมทุกคณะ) 4.40 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
(สปภ.5.3-2-02) และ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (สปภ.5.3-2-03) ได้พิจารณาเห็นชอบผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะและมอบให้คณบดีทุกคณะวางแผนส่งเสริม
การพัฒนาอาจารย์ทั้งในมิติของการท าต าแหน่งทางวิชาการและกลไกในเรื่องของการตีพิมพ์ การขอทุนวิจัย
ภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรและคณะให้เพิ่มข้ึน 

 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
        การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณตามยุทธศาสตร์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยลงทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร และคณะ โดยมีงบประมาณท้ังสิ้น 1,174,569,850 บาท  (สปภ. 5.3-3-01)  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนระบบสารสนเทศ E-Services ต่างๆ (สปภ. 5.3-3-02) เพ่ือการ
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 

- ระบบบริการการศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ การรับสมัคร การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดตารางเรียนการสอน การตรวจสอบจบ การข้ึนทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
เพ่ือให้คณะใช้ในการด าเนินงานการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท า
หน้าที่ก ากับ ดูแล ควบคุมการเปิด – ปิดระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 

- ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยให้
นักศึกษาท าการประเมินผ่านเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งเป็นแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ผ่านเว็บไซต์ ก ากับดูแลโดยกองพัฒนานักศึกษา 

- ระบบงานสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ทรานสคริป
กิจกรรม (Activity Transcript) 

- ระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยกองบริหารงานบุคคล    

- ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Intellectual Repository) เป็นระบบ
รวบรวมงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

- ระบบ RMUTP Study Life เป็น Application สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ภายในมหาวิยาลัย 

- ระบบสารสนเทศสหกิจนักศึกษา เป็นระบบการบันทึกข้อมูลสหกิจของนักศึกษา ประเมินการท างาน
ของนักศึกษา ข้อมูลต าแหน่งงานและสถานประกอบการ 

- ระบบบริหารงานวิจัย (Research Management System) เป็นระบบการบริหารโครงการวิจัย 
ประวัตินักวิจัย สิทธิบัตร การน าเสนอผลงาน และอ่ืนๆ  

- ระบบบริหารงานบริการวิชาการ (Academic Services Management System) เป็นระบบจัดเก็บ
ข้อมูลโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

- ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP)  

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/08/94078fa3.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/14888972.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2020/09/14195d39.pdf
https://www.rmutp.ac.th/e-services/
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx
http://203.158.144.140/Promtrack/
https://repository.rmutp.ac.th/
http://arit.rmutp.ac.th/studylife/
http://coop.rmutp.ac.th/
http://rpm.rmutp.ac.th/login
http://asms.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/


ส่วนท่ี  3  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี                     3-123                                                              

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

  4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา 
         สถาบันเพื่อพิจารณา 

ส านักประกันคุณภาพ ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (สปภ.5.3-2-02) และ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (สปภ.5.3-2-03) 
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (สปภ.5.3-4-01) ซึ่ง
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ 

ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2563 (สปภ.5.3-4-02) ในวารที 4.5 ได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  ประจ าปีการศึกษา 2562 และมีมติมอบ
อธิการบดีหารือคณะที่ค่าคะแนน เฉลี่ยผลการประเมินมีค่าไม่ถึง 4 และคณะที่ระดับคุณภาพหลักสูตรไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือเสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
       ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้น าข้อเสนอแนะที่ประชุมมาปรับปรุงการด าเนินงานของระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับกองวิชาการและพัฒนาอาจารย์ ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นตามไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ก าหนดให้คณะรายงานการด าเนินงาน
หลักสูตรตามแบบฟอร์มรายงานการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ในทุกๆ 3 เดือน 

2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์ และกระบวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยมีการติดตามรายงานความคืบหน้า
ของผู้อยู่ระหว่างการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

จึงท าให้ผลการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) และผลการบริหารงานของคณะ 
โดยรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) ในปีการศึกษา 2563 มีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
2561 2562 2563 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
(58 หลักสูตร) 

3.32 3.33 3.40 ระดับพอใช้ 

ผลการบริหารงานของคณะโดยรวม  
(9 คณะ) 4.15 4.35 4.40 ระดับดี 

 
 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/08/94078fa3.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/14888972.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/9457237c.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/48042966.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

                จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี  ราชมงคลพระนครมีการจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 58 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 47 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 6 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 4 หลักสูตร 
             ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 58 
หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.40 (สวท.5.3-6-01) 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

  

ผล คะแนน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 5 
 
 
รายการหลักฐาน  
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.3/univ/ 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.3-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
สวท.5.3-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
สวท.5.3-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สวท.5.3-1-04 รายงานการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
สปภ.5.3-1-05 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
สปภ.5.3-1-06 เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสถาบัน ประจ าปี

การศึกษา 2563 
สปภ.5.3-1-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ.5.3-1-08 บันทึกแจ้งเวียนเอกสารเพ่ือด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
สปภ.5.3-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
สปภ.5.3-1-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA-RMUTP) 
สวท.5.3-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
สปภ.5.3-2-02 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 (วาระที่ 4.3) พิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

http://iqa.rmutp.ac.th/v2/#/evd/2563/5.3/univ/
https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/%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%B2-2563.pdf
https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/%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%99-63.pdf
https://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/%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%99-63.pdf
http://qa.rmutp.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2562-17-%E0%B8%81.%E0%B8%A2.-63.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/44bdb502.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/44bdb502.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/358d8f47.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/103d9f07.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/07/103d9f07.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/08/94078fa3.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/08/94078fa3.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

สปภ.5.3-2-03 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (วาระที่ 4.3) พิจารณาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 

สปภ.5.3-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สปภ.5.3-3-02 ระบบสารสนเทศ E-Services 
สปภ.5.3-4-01 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 (วาระที ่ 4.12) รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
สปภ.5.3-4-02 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 (วาระที่ 4.5) พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.ประจ าปี
การศึกษา 2562 

สวท.5.3-6-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
            การก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประเมินผล
การเรียนการสอนตาม Outcome-based Learning / สมรรถนะ (Competencies) ของผู้เรียนในทุก
หลักสูตรเพ่ือน าผลไปพัฒนาและปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
      ควรมีการประเมินการเรียนการสอนตาม Outcome-based Learning และน าไปพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 
ผศ.พิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ ์

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และพัฒนาคณาจารย ์
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน 
 

ผศ.สุขุมาล  หวังวณชิพันธุ์ 
นางสาวเจนจิรา  งามมานะ 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

 

https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/file/plan/2563/action-plan-2564.pdf
https://www.rmutp.ac.th/e-services/
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/48042966.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/48042966.pdf
http://iqa.rmutp.ac.th/v2/server/uploads/2021/09/48042966.pdf
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สรุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
  

 

ส่วนที่ 4 
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4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
ของ (สป.อว. (สกอ.เดิม)) โดยมีองค์ประกอบในการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 4.54 คะแนน รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน   

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2562 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2563 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล
ด าเนิน
งาน 

คะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต      
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
     (ผลลัพธ์) 
 

3.33 (ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

ทุกหลักสูตร) 
3.20 คะแนน 

197.17/58 =  
3.40 คะแนน 

3.40  

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอก (ปัจจัยน าเข้า) 

4.00 
ร้อยละ 30  

(3.75 คะแนน) 
192.50 ร้อยละ

36.63 
4.58  

525.50 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ (ปัจจัยน าเข้า) 
2.46 

ร้อยละ 30 
(2.50 คะแนน) 

171 ร้อยละ
32.54 

2.71  
525.50 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
     (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
     (กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.96   4.14 ระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย      
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
(กระบวนการ) 

5.00 
6 ข้อ 

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
      (ปัจจัยน าเข้า) 

4.51 3.50 คะแนน 41.71/9 = 4.63 4.63  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

4.41 3.20 คะแนน 38.76/9= 4.31 4.31  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.64   4.65 ระดับดีมาก 
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ตารางที่ 4-1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนปี
การศึกษา 

2562 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา2563 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผล
ด าเนิน
งาน 

คะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ      
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 

(กระบวนการ) 
5.00 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5.00   5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
  

  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (กระบวนการ) 
5.00 

6 ข้อ 
(5 คะแนน) 

6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5.00   5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ      
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (กระบวนการ) 

5.00 
7 ข้อ 

(5 คะแนน) 
7 ข้อ 

 
5.00  

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

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) 4.35 4.00 คะแนน 39.56/9 = 4.40 4.40  
5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร
และคณะ (กระบวนการ) 

3.00 
6 ข้อ  

(5 คะแนน) 
6 ข้อ 5.00  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.12   4.80 
ระดับดี
มาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.31   4.54 
ระดับดี
มาก 

 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  4  สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน                  4-4                                                            
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ตารางที่ 4-2 แสดงวิเคราะห์ผลการประเมินตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ( IPO ) ระดับสถาบัน 
 

 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 
1.3,2.2) 

P 
(1.4,1.5, 
2.1,3.1,4.1, 

5.1,5.3) 

O 
(1.1,2.3, 
5.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

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

1 การผลิตบัณฑิต 3.65 5.00 3.40 4.14 การด าเนินงานระดับดี 
2 การวิจัย 4.63 5.00 4.31 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ 
  และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 4.40 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก 
รวม 3.97 5.00 4.04 4.54 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับดี ระดับดี

มาก 
ระดับดี 

  

* หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลกัสตูรทุกหลักสูตร    
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

  
4.2 ผลการวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน จุดเดน่/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 
รวมทั้งสิ้น 58 หลักสูตร มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญา
ตรี 47 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก  
4 หลักสูตร มีคะแนนรวมทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.40 คะแนน มีจ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งสิ้น 525.50 คน 
ปฏิบัติงานจริง 508.50 คน ลาศึกษาต่อ 17 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 36.63 และมีอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 32.54 มหาวิทยาลัยมีการบริการนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์
กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม/ โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างครบถ้วน  

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.14 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การบริการนักศึกษาและการจัด
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม และอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับพอใช้  
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จุดเด่น 
มีกิจกรรมส่งเสริมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตอย่างครบถ้วน 

จุดที่ควรพัฒนา 
สัดส่วนอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการสูง (ร้อยละ 67.46) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าต าแหน่งทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีระบบบริหารงานวิจัย 
(ระบบ RPM) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (http://rpm.rmutp.ac.th)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกทั้งสิ้น 37,652,843 บาท มี
ผลงานทางวิชาการของทุกคณะรวมทั้งสิ้น 244 ผลงาน ซึ่งส่วนมากเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.65 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก แต่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

จุดเด่น 
    มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่ดี 
จุดที่ควรพัฒนา 

- สัดส่วนของเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
งบประมาณภายในที่ได้รับการจัดสรร 

- ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติในบางคณะยังมีจ านวนน้อย
เมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

- ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) ยังมีจ านวนน้อย  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  
- ส่งเสริม สนับสนุนในการท าผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ าและเผยแพร่
ผลงานในระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนในต าบล  
ในโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการระหว่าง มทร.พระนครกับองค์กร
ภายนอก และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ของทั้ง 
70 ต าบล 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียด แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริการวิชาการอยู่ในระดับดีมาก โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะและชุมชน 

 

จุดเด่น 
- มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เฉพาะทาง ในการบริการวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการ 

ของชุมชน และตลาดแรงงาน และทรัพยากรที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
- สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริการวิชาการ 
- ชุมชนมีการพัฒนาต่อยอด และน าไปประกอบเป็นอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับของ

ชุมชน อีกทั้งยังพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรน าผลงานการบริการวิชาการที่ผ่านการน าไปใช้ประโยชน์จากชุมชนบรรจุในรายวิชาการสอน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้น าผลงานการบริการวิชาการบรรจุในรายวิชาการสอน  
 
  

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่  4 เท่ากับ 5.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก 
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานให้รับผิดชอบและด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะและมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
จุดเด่น 

มหาวิทยาลัย มีที่ตั้งเป็นวังส าคัญในประวัติศาสตร์ คือ วังกรมหลวงชุมพร และวังกรมหลวง
ราชบุรีฯ 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- น าองค์ความรู้ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เกิดความแพร่หลายต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ 

- บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับกิจกรรมตาม
พันธกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างจุดเด่นและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน (วิชาการศึกษาทั่วไป) งานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการจัดหารายได้ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.80 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการได้แก่ การบริหารจัดการตามพันธกิจ ซึ่งมีภาระงาน 7 
ด้าน และกระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ กล่าวโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก 
ส่วนการบริหารงานของคณะอยู่ในระดับดี    

 

จุดเด่น 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการก ากับติดตามการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการรวม

รวบข้อมูลเพ่ือใช้ในการค านวณต้นทุน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ส่วนที่ 1. รายงานการก ากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตร  
ทั้งหมดจ านวน 58 หลักสูตร พบว่า 
       - มีหลักสูตรผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน 58 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 100  
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
       - หลักสูตรไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จ านวน - หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ -  
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 

ส่วนที่ 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา :(ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ท า
ให้บรรลุผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวัง)  

ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแนวทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)  ซึ่งมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา  

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯก าหนดดังนี้  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการ
ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
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2. จัดตั้งหน่วยงาน ส านักประกันคุณภาพขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาระบบและการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักคือท าหน้าที่ อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพ่ือท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากหน่วยงานศูนย์กลางที่มหาวิทยาลัยแล้ว ในระดับคณะยังมีหน่วยงานประกันคุณภาพ เพ่ือ
ท าหน้าที่ประสานงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพชอง
มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่าเป้าหมายในทุกตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับตามตัวบ่งชี้
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และประสิทธิภาพในการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของ สกอ. เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  คือ 

     1) ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 14 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ 
4. วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 
การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ และ

การประเมิน ขั้นตอนนี้ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน และก าหนดผู้รับผิดชอบงาน การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งนี้ส านักประกัน
คุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี เพ่ือให้ระดับส่วนงานใช้เป็นกรอบ
แนวทางการจัดท าแผนระดับหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

5. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดนั้น พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามการด าเนินงานและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ตามก าหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุม
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามแต่ที่หน่วยงานก าหนด 

6. จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ คณะก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 ทุกหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมา
จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ  และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะมา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน พร้อมทั้งผ่านระบบ CHE QA Online   

7. ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด  

8. รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรให้รายงาน
ต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการคณะ ผลการประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้ผู้บริหารสถาบัน และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป และมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

9. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
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 2.) ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษา 
 นอกจากผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษาแล้วนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งสอดคล้องและสะท้อนผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  

2.1) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 

2.1.1  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
และเป็นที่พ่ึงของสังคม (Learner) 

ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 

และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมตามอัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู่งาน 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรม” ส่งผลให้การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยมีระดับคะแนน 4.26 (คะแนนเต็ม5) อยู่ในระดับดี และร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี   ที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.20 

 
2.1.2 ผู้เรียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (Co-creator) 

ผลการด าเนินงาน : 
- กิจกรรม “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ด าเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563                   

ณ อาคารเอนกประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบสิ่งของเพ่ือเด็ก 
ๆ ที่ด้อยโอกาส กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละและท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

 - โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้กิจกรรม “ปลูกรักษ์ ปักเลน” ด าเนินการเมื่อ 17-18 
มีนาคม 2564 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร อ.ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการรู้ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมลงฐานกิจกรรมฝึกปฏิบัติเรียนรู้การพ่ึงพาตนเอง 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 

1.ฐานคนรักษ์แม่ธรณี เรียนรู้ เกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืชคลุมผิวดินเพ่ือ
รักษาความชุ่มชื้น 

2.ฐานคนมีน้ ายา เรียนรู้การท าน้ ายาอเนกประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
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3.ฐานคนรักสุขภาพ เรียนรู้การมีสุขภาพดีแบบพอเพียง 
4.ฐานแปรรูป เรียนรู้การท ายาหม่อง ยาหม่องน้ า พิมเสนน้ า จากสมุนไพรพื้นบ้าน 
 

2.1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง กล้าต่อต้านสิ่งผิด รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
(Active citizen) 

ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ

เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง / กล้าต่อต้านสิ่งผิด ยกตัวอย่าง เช่น 

   - การน านักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือเป็นการให้ความรู้ แก่นักศึกษาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

   - การเลือกตั้งผู้น านักศึกษา ได้แก่สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งแบบประชาธิปไตย โดยให้นักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีใช้สิทธิในการเลือกผู้น านักศึกษาด้วยตนเอง 

เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 
รหัสหลักฐาน รายการ 

(กพศ. 2.1.1-01) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร 

(กพศ.2.1.2-01) รายงานการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 
(กพศ.2.1.3-01) กิจกรรม “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 
(กพศ.2.1.3-02) โครงการอาสาสร้างฝาย ขยายป่า ภายใต้กิจกรรม “ปลูกรักษ์ ปักเลน” 
(กพศ.2.1.4-01) การน านักศึกษาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
(กพศ.2.1.4-02) “กิจกรรมเลือกตั้งผู้น านักศึกษา” 

 

2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการด าเนินงานวิจัยในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ                      

โดยการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม และยังเป็น
กลไกส าคัญในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย และยังเป็น
การสร้างองค์ความรู้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสะสมความรู้และพัฒนาต่อยอดความรู้ของนักวิจัยให้มีศักยภาพมากขึ้น                      
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ยังต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและ            
มีคุณภาพดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของพ้ืนที่ สังคม ชุมชน ก่อให้ผลกระทบสูงต่อการสร้างคุณภาพชีวิต      
ที่ดี สร้างโอกาสทางการแข่งขันของสังคม ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถของประเทศสู่การแข่งขัน 
ให้สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการวิจัยที่ตอบผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในการใช้
ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม จ านวน 42 โครงการ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจ าจากงานวันนัก
ประดิษฐ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวน 14 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจ านวน 6 โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่มีการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวน 11 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจ านวน 12 โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไม่มีการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวน 63 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 ไม่มีการจัดงาน
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 
1. จ านวนโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จากงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณภายนอก 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=552 
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์/นักวิจัยประจ า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=6568 

3. โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือ นานาชาติ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

 

2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการทั้งแบบให้

เปล่าและแบบหารายได้ ซึ่งเกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการที่บูรณาการ          
การท างานร่วมกับองค์กรภายนอก โดยมีแนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน จนเกิดเป็นผลงานบริการวิชาการที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการบูรณาการ
ความรู้ด้านบริการวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีผลการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ จ านวน 14 โครงการ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานที่เกิดจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยชุมชนหรือผู้รับบริการน าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคม นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานโครงการบริการสังคม (หารายได้)  
จ านวน 30 โครงการ และสามารถน าผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน การตัดเย็บหน้ากากอนามัย การมัดย้อมลวดลายรูปสัตว์บนผ้าผืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า
จากเห็ดหลินจือแดง และสารสกัดสับปะรด เป็นต้น 
 
เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานราชการ ปีการศึกษา 2563 

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=552
https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/file/plan/2563/action-plan-2564.pdf
https://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/file/follow/2564/performance-report-1Oct62-30sep63.pdf
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (ปีการศึกษา 2563) 
 

2.4)  ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผลการด าเนินงาน : 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม มีกลไก การอนุรักษ์และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ตามบริบท สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมี
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่เพียงพอและมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม  

กองศิลปวัฒนธรรม จึงมีบทบาทและหน้าที่ในการประสานการบริหารจัดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์พันธกิจและมาตรการของมหาวิทยาลัย 
และจัดกิจกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะต่างๆ ทั้ ง 9 คณะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น 

มีการด าเนินงานโดยการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือจากคณะต่างๆ ทั้ง 9 คณะ ในคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ร่วมกันก าหนดและจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้บรรลุเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผน เพ่ือให้เกิดผลดังนี้  

1.  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นหรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าไทยและการสืบสานประเพณี
การแต่งกายด้วยผ้าไทยซึ่งมีความงดงาม มีเอกลักษณ์และเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไทย และ
ลวดลายผ้าไทย 

2.  ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดนิทรรศการ และการประกวดสุนทร
พจน์ ประกอบกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

3.  สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยส่งเสริมสนับสนุน สืบสานการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
ส าคัญของชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันเข้าพรรษาและ
กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

4. สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริม
สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล เช่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการ
ออกแบบชุดดอกไม้ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคงานไทยประยุกต์กับเทคนิคการเย็บ ติด ปะ จากการแข่งขันนัก

http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=156
https://www.rmutp.ac.th/web2558/2017/07/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1/
https://www.rmutp.ac.th/web2558/2017/07/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1/
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ออกแบบรุ่นเยาว์นานาชาติ ในงาน FDSS International young designer award ณ Shangri-La Hotel 
Singapore  

5. สามารถสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมของศิลปวัฒนธรรม โดยมีการน างานวิจัย พัฒนา ตลอดจนส่งเสริม
และสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ท าให้สินค้าทางวัฒนธรรมมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เช่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ โดยการน าเศษเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่
หลงเหลือระหว่างกระบวนการปลอกและปั่นน าไปผลิตเป็นกระดาษสาเพ่ือน ามาท าเป็นของที่ระลึก และน ามา
ผลิตถุงกระดาษและบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าชุมชน และยังมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่จัดโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยมี 5 หลักสูตรดังนี้ 1.หลักสูตร
พวงกุญแจงานสาน 2.หลักสูตรผ้ามัดย้อมจากใบคูณ 3.หลักสูตรดอกไม้ประดิษฐ์จากแกลบ 4.หลักสูตรมัน
ส าปะหลังกรอบปรุงรส 5.หลักสูตรนักเก็ตมันส าปะหลัง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน สามารถ
น าไปพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน   
 
ข้อมูลประกอบการรายงาน  
 - รายงานผลการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี 
 - รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
เอกสารหลักฐาน (แนบ Link) : 

1. เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม https://cul.offpre.rmutp.ac.th/ 
2. เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ 
3. เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/ 

 
3.) แผนการด าเนินงานปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 

จากการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีผลด าเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย มาทบทวนกลยุทธ์เพื่อหามาตรการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ และมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน พร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และด้านการอบรม

พัฒนาด้านวิชาชีพทุกหลักสูตร 
- สนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการโดยจัดให้มีโครงการอบรมเพ่ือการท าผลงานวิชาการให้เพ่ิมขึ้น  และ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าผลงานวิชาการ และเงินสนับสนุนส าหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
4.) แนวทางการพัฒนาการด าเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

4.1 มหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยก าหนดเป็นตัว
บ่งชี้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจ าปีที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

https://cul.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.itfd.rmutp.ac.th/itfd2010/
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4.2 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติตามระดับความเชี่ยวชาญและอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันทางการศึกษา 

4.3 ก ากับติดตามและประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายและด าเนินการ
ให้บริการวิชาการโดยมีการก ากับติดตามและประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ทีส่่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
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 ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและก ากับติดตามการด าเนนิงาน

ด้านประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
- ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2563 
-   ผลการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  (Improvement  Plan) 
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 ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ผู้จัดเก็บ/รายงาน

ข้อมูล 
๑. การผลิตบัณฑิต    

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -ส านักส่งเสริมวิชาการฯ -ผอ.สวท. 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  -รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ -กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
- ผู้ช่วยฯ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ (ผศ.ศรัทธา) 

-กองพัฒนานักศึกษา -ผอ.กพศ. 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
- ผู้ช่วยฯ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ (ผศ.ศรัทธา) 

-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 ฝ่ายวิชาการฯ -สถาบันวิจัยและพัฒนา -ผอ.สวพ. 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- ผู้ช่วยฯ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ(ดร.ก้องเกียรติ) 

-กองศิลปวัฒนธรรม -ผอ.กศว. 

๕. การบริหารจัดการ    
๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน  
   

๕.๑.๑ การพัฒนาแผน -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 
๕.๑.๒ การเงิน -รองฯ ฝ่ายการเงินฯ -กองคลัง -ผอ.กค. 
๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง -รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ -กองนโยบายและแผน -ผอ.กนผ. 

๕.๑.๔ หลักธรรมาภิบาล 
-ผู้ช่วยฯ ฝ่ายส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

-กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๕.๑.๕ การจัดการความรู้ -รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
-ศูนย์การจัดการความรู้ 
(KM) 

-ผอ.ศูนย์ KM 

๕.๑.๖ การพัฒนาบุคลากร 
-รองฯ ฝ่ายวิชาการ  
-รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

-กองบริหารงานบุคคล -ผอ.กบ. 

๕.๑.๗ การประกันคุณภาพภายใน -ผู้ช่วยฯ ฝ่ายประกันฯ -ส านักประกันคุณภาพ -ผอ.สปภ. 

๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ  -คณบดีทุกคณะ -ผอ.สปภ. 

๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
-รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ 
 
-ผู้ช่วยฯ ฝ่ายประกันฯ 

-ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
(หลักสูตร) 
-ส านักประกันคุณภาพ 

-ผอ.สวท. 
-ผอ.สปภ. 

เพิ่มเติม : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.๖.๑ ระดับหลักสูตร) -รองฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ -ส านักวิทยบริการฯ -ผอ.สวส. 
* หมายเหต ุผู้ร่วมรายงานข้อมูล 



ชุด # ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน สถาบนั

คณะครุ

ศาสตร์

อตุสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยี

ส ือ่สารมวลช

คณะ

เทคโนโลยคี

หกรรม

คณะ

บรหิารธุรกจิ

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

คณะ

วศิวกรรมศา

สตร์

คณะศลิป

ศาสตร์

คณะ

สถาปตัยกรร

มศาสตร์

คณะ

อตุสาหกรรม

สิง่ทอและ
1 1 จ ำนวนหลักสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 58 7 2 9 10 4 16 4 3 3

1 2 - - ระดับปรญิญำตรี 47 6 1 7 8 4 11 4 3 3

1 3 - - ระดับ ป.บัณฑติ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 - - ระดับปรญิญำโท 6 0 1 1 1 0 3 0 0 0

1 5 - - ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 6 - - ระดับปรญิญำเอก 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0

1 7

- - จ ำนวนศนูยจั์ดกำรศกึษำนอกสถำนทีต่ัง้

ทัง้หมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 8

จ ำนวนหลักสตูรทีจั่ดกำรเรยีนกำรสอนนอก

สถำนทีต่ัง้ - - - - - - - - - -

2 9 - - ระดับปรญิญำตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 - - ระดับ ป.บัณฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 11 - - ระดับปรญิญำโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 - - ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 13 - - ระดับปรญิญำเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 14

จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุันทัง้หมดทกุระดับ

กำรศกึษำ 10,992 570 1,022 1,504 4,104 456 1,743 931 356 306

3 15

- - จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุันทัง้หมด - -  ระดับ

ปรญิญำตรี 10,576 396 1,020 1,439 3,993 456 1,679 931 356 306

3 16

- - จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุันทัง้หมด - -  ระดับ 

ป.บัณฑติ 174 174 - - - - - - - -

3 17

- - จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุันทัง้หมด - -  ระดับ

ปรญิญำโท 202 - 2 60 90 - 50 - - -

3 18

- - จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุันทัง้หมด - -  ระดับ 

ป.บัณฑติขัน้สงู - - - - - - - - - -

3 19

- - จ ำนวนนักศกึษำปัจจบุันทัง้หมด - -  ระดับ

ปรญิญำเอก  40 - - 5 21 - 14 - - -

4 20

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมด รวมทัง้ที่

ปฏบิัตงิำนจรงิและลำศกึษำตอ่ 525.5 31 28 69 84 63 113.5 84 27 26

4 21

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิำน

จรงิและลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำตรหีรอื

เทยีบเทำ่ 7 1 0 1 0 0 1 3 0 1

4 22

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิำน

จรงิและลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำโทหรอื

เทยีบเทำ่ 326 18 22 57 57 27 60 55 17 13

4 23

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิัตงิำน

จรงิและลำศกึษำตอ่ วฒุปิรญิญำเอกหรอื

เทยีบเทำ่ 192.5 12 6 11 27 36 52.5 26 10 12

ขอ้มลูพืน้ฐำน Common Data Set (CDS) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563

5 - 5
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คณะครุ

ศาสตร์

อตุสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยี

ส ือ่สารมวลช

คณะ

เทคโนโลยคี

หกรรม

คณะ

บรหิารธุรกจิ

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

คณะ

วศิวกรรมศา

สตร์

คณะศลิป

ศาสตร์

คณะ

สถาปตัยกรร

มศาสตร์

คณะ

อตุสาหกรรม

สิง่ทอและ

ขอ้มลูพืน้ฐำน Common Data Set (CDS) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563

4 24

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่ง

อำจำรย์ 354.5 23 19 41 54 36 77.5 63 19 22

4 25

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 7 1 - 1 - - 1 3 0 1

4 26

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 232 14 15 35 40 14 43 44 16 11

4 27

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำง

วชิำกำร) ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 115.5 8 4 5 14 22 33.5 16 3 10

4 28

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่ง

ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ 164 8 8 24 30 27 34 21 8 4

4 29

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 30

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 89 4 6 19 17 13 16 11 1 2

4 31

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอื

เทยีบเทำ่ 75 4 2 5 13 14 18 10 7 2

4 32

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่ง

รองศำสตรำจำรย์ 6 - 1 3 - - 2 - - -

4 33

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 34

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 5 0 1 3 0 0 1 0 0 0

4 35

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอื

เทยีบเทำ่ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

4 36

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย์ 1 - - 1 - - - - - -

4 37

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 38

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 39

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่ง

ศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำเอก หรอื

เทยีบเทำ่ 1 - - 1 - - - - - -

5 40

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรแยกตำมวฒุิ

กำรศกึษำ 282 36 13 42 46 20 72 21 15 17

5 41 - - ระดับปรญิญำตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 42 - - ระดับ ป.บัณฑติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 43 - - ระดับปรญิญำโท 170 24 10 31 31 6 38 13 7 10

5 44 - - ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 45 - - ระดับปรญิญำเอก 112 12 3 11 15 14 34 8 8 7

5 46

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ดี ำรง

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 282 36 13 42 46 20 72 21 15 17

5 47

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีไ่มม่ี

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 176 26 5 20 28 10 49 16 8 14

5 48

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ี

ต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรจำรย์ 98 10 7 18 18 10 20 5 7 3

5 49

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ตี ำแหน่ง

รองศำสตรจำรย์ 6 0 1 2 0 0 3 0 0 0

5 50

- - จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ี

ต ำแหน่งศำสตรจำรย์ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0

6 51

จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของ

อำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร - - 9 42 14 21 90 - 29 -

6 52

- - บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบับ

สมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร

ประชมุวชิำกำรระดับชำติ - - 2 11 5 6 56 - 0 -

6 53

- - บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบับ

สมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิหรอืใน

วำรสำรทำงวชิำกำรระดับชำตทิีไ่มอ่ยูใ่น

ฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมกำรกำรอุ - - 0 1 4 6 11 - 0 -

6 54 - - ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิัตร - - 0 0 - - - - 0 -

6 55

- - บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรที่

ตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏใน

ฐำนขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 - - 5 17 3 0 6 - 2 -

5 - 7
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6 56

- - บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรที่

ตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำตทิีไ่ม่

อยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย 

หลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

ส ำหรับกำรเผยแ - - 2 4 2 1 8 - 0 -

6 57

- - บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรที่

ตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำตทิี่

ปรำกฏในฐำนขอ้มลูระดับนำนำชำตติำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

กำรอดุมศกึษำ วำ่ดว้ย หลักเกณฑก์ำร

พจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำห - - 0 6 - 8 9 - 0 -

6 58 - - ผลงำนไดรั้บกำรจดสทิธบิัตร - - 0 0 - - - - 21 -

6 59

- - ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บกำร

ประเมนิผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง

วชิำกำรแลว้ - - 0 0 - - - - 0 -

6 60

- - ผลงำนวจัิยทีห่น่วยงำนหรอืองคก์ร

ระดับชำตวิำ่จำ้งใหด้ ำเนนิกำร - - 0 0 - - - - 0 -

6 61

- - ผลงำนคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบ

ใหมแ่ละไดรั้บกำรจดทะเบยีน - - 0 0 - - - - 0 -

6 62

- - ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดรั้บกำร

ประเมนิผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง

วชิำกำรแลว้ - - 0 2 - - - - 0 -

6 63

- - ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่ำ่นกำร

พจิำรณำตำมหลักเกณฑก์ำรประเมนิ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำรแตไ่มไ่ดน้ ำมำขอรับกำร

ประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร - - 0 1 - - - - 0 -

6 64

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่่

สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอื

ผำ่นสือ่อเิลคทรอนกิส ์online - - 0 0 - - - - 0 -

6 65

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับสถำบัน - - 0 0 - - - - 1 -

6 66

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับชำติ - - 0 0 - - - - 5 -

6 67

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ - - 0 0 - - - - 0 -

6 68

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับภมูภิำคอำเซยีน - - 0 0 - - - - 0 -

5 - 8
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6 69

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับนำนำชำต ิ - - 0 0 - - - - 0 -

6 70

- - จ ำนวนบทควำมของอำจำรยป์ระจ ำ

หลักสตูรปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำรอำ้งองิใน

ฐำนขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ ำนวน

อำจำรยป์ระจ ำหลักสตูร - - 0 0 - - - - 0 -

7 71 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทัีง้หมด 3,256 150 196 393 1,375 123 550 235 113 121

7 72

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีต่อบแบบ

ส ำรวจเรือ่งกำรมงีำนท ำภำยใน 1 ปี หลัง

ส ำเร็จกำรศกึษำ 2,963 142 165 393 1,206 123 478 227 108 121

7 73

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำ

ภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จกำรศกึษำ (ไมนั่บรวมผู ้

ทีป่ระกอบอำชพีอสิระ) 1,881 80 103 253 813 74 299 154 64 41

7 74

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีป่ระกอบ

อำชพีอสิระ 365 5 26 82 90 11 37 21 20 73

7 75

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีม่ ี

งำนท ำกอ่นเขำ้ศกึษำ 191 21 2 5 103 7 31 13 6 3

7 76

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีม่กีจิกำรของ

ตนเองทีม่รีำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้ 1 1 0 0 - - - 0 0 0

7 77

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีศ่กึษำตอ่

ระดับบัณฑติศกึษำ 31 2 3 4 6 4 6 3 2 1

7 78 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีอ่ปุสมบท 10 2 1 0 1 - 4 2 0 0

7 79 จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรทีีเ่กณฑท์หำร 36 5 2 4 10 4 10 1 0 0

7 80

เงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืน ของผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอื

ประกอบอำชพีอสิระ (คำ่เฉลีย่) 16,406 16,096 17,214 16,100 15,848 15,891 19,322 16,327 20,158 14,307

7 81

ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของ

นำยจำ้งทีม่ตีอ่ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับ

ปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม

 ๕) 4.42 4.19 4.24 4.24 4.15 4.31 4.12 4.38 4.09 4.06

8 82

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศกึษำและผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำในระดับปรญิญำโททีไ่ดรั้บกำร

ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 28 - 5 17 6 - - - - -

8 83

- - จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีม่กีำรตพีมิพ์

ในลักษณะใดลักษณะหนึง่  4 - 3 1 - - - - - -

8 84

- - จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวชิำกำร

ระดับชำต ิ 11 - - 5 6 - - - - -

5 - 9
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8 85

- - จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวชิำกำรระดับ

นำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำร

ระดับชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ 

ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำ

วำ่ดว้ยหลักเกณฑ - - - - - - - - - -

8 86 - - ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิัตร - - - - - - - - - -

8 87

- - จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์น

วำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 13 - 2 11 - - - - - -

8 88

- - จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดับนำนำชำต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

อดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำร

พจิำรณำวำรสำรทำงว - - - - - - - - - -

8 89

- - จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดับนำนำชำต ิทีป่รำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลู

ระดับนำนำนชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย

หลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพ - - - - - - - - - -

8 90 - - ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดสทิธบิัตร - - - - - - - - - -

8 91

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่่

สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอื

ผำ่นสือ่อเิลคทรอนกิส ์online - - - - - - - - - -

8 92

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับสถำบัน - - - - - - - - - -

8 93

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับชำติ - - - - - - - - - -

8 94

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ - - - - - - - - - -

8 95

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับภมูภิำคอำเซยีน - - - - - - - - - -

8 96

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับนำนำชำต ิ - - - - - - - - - -
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8 97

- - จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำโท

ทัง้หมด (ปีกำรศกึษำทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 42 - 4 22 16 - - - - -

9 98

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศกึษำและผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำในระดับปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำร

ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 3 - - - 3 - - - - -

9 99

- - จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวชิำกำร

ระดับชำต ิ - - - - - - - - - -

9 100

- - จ ำนวนบทควำมฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น

รำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวชิำกำรระดับ

นำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำร

ระดับชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ 

ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำ

วำ่ดว้ยหลักเกณฑ - - - - - - - - - -

9 101 - - ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิัตร - - - - - - - - - -

9 102

- - จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์น

วำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 1 - - - 1 - - - - -

9 103

- - จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดับนำนำชำต ิทีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำม

ประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

อดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำร

พจิำรณำวำรสำรทำงว 1 - - - 1 - - - - -

9 104

- - จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดับนำนำชำต ิทีป่รำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลู

ระดับนำนำนชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย

หลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพ 1 - - - 1 - - - - -

9 105 - - ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดสทิธบิัตร - - - - - - - - - -

9 106

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่่

สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอื

ผำ่นสือ่อเิลคทรอนกิส ์online - - - - - - - - - -

9 107

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับสถำบัน - - - - - - - - - -
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9 108

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับชำติ - - - - - - - - - -

9 109

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ - - - - - - - - - -

9 110

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับภมูภิำคอำเซยีน - - - - - - - - - -

9 111

- - จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่

ในระดับนำนำชำต ิ - - - - - - - - - -

9 112

- - จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำ

เอกทัง้หมด (ปีกำรศกึษำทีเ่ป็นวงรอบประเมนิ) 1 - - - 1 - - - - -

10 113 จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทยีบเทำ่ (FTES) 10,420.66 512.43 759.7 1,073.32 2,949.63 999.7 1,133.28 2,514.32 261.38 216.9

10 114 - - ระดับอนุปรญิญำ - - - - - - - - - -

10 115 - - ระดับปรญิญำตรี 9,982.76 272.05 759.7 989.06 2,880.55 999.7 1,089.10 2,514.32 261.38 216.9

10 116 - - ระดับ ป.บัณฑติ 240.38 240.38 - - - - - - - -

10 117 - - ระดับปรญิญำโท 167.96 - - 79.26 62.78 - 25.92 - - -

10 118 - - ระดับ ป.บัณฑติขัน้สงู - - - - - - - - - -

10 119 - - ระดับปรญิญำเอก 29.56 - - 5 6.3 - 18.26 - - -

11 120

จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจัิยหรอืงำน

สรำ้งสรรคจ์ำกภำยในสถำบัน 23,888,000 450,000 1,650,000 2,267,450 11,876,430 2,692,550 108,000 2,538,570 2,195,000 110,000

11 121 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 9,473,000 450,000 1,650,000 2,267,450 0 2,692,550 108,000 0 2,195,000 110,000

11 122 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - - - - - - - - -

11 123

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 14,415,000 0 0 0 11,876,430 0 0 2,538,570 0 0

11 124

จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจัิยหรอืงำน

สรำ้งสรรคจ์ำกภำยนอกสถำบัน 13,622,500 2,055,000 950,000 1,000,000 120,000 - 5,210,000 - 2,760,000 1,527,500

11 125 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 13,502,500 2,055,000 950,000 1,000,000 0 0 5,210,000 0 2,760,000 1,527,500

11 126 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 127

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 120,000 0 0 0 120,000 0 0 0 0 0

11 128

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิัตงิำนจรงิ (ไมนั่บ

รวมผูล้ำศกึษำตอ่) 508.5 29 66 25 83 62 112.5 82 24 25

11 129 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 343.5 29 66 25 - 62 112.5 - 24 25

11 130 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - - - - - - - - -
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11 131

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 165 - - - 83 - - 82 - -

11 132

จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีป่ฏบิัตงิำนจรงิ (ไมนั่บ

รวมผูล้ำศกึษำตอ่) - - - - - - - - - -

11 133 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - - - - - - - - -

11 134 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - - - - - - - - -

11 135

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - - - - - - - - -

11 136 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 17 2 3 3 1 1 1 2 3 1

11 137 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 14 2 3 3 - 1 1 - 3 1

11 138 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - - - - - - - - -

11 139

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 3 - - - 1 - - 2 - -

11 140 จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 17 2 3 3 1 1 1 2 3 1

11 141 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 14 2 3 3 - 1 1 - 3 1

11 142 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - - - - - - - - -

11 143

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 3 - - - 1 - - 2 - -

12 144

บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบับ

สมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร

ประชมุวชิำกำรระดับชำติ 80 2 3 6 10 - 56 3 - -

12 145 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 67 2 3 6 - - 56 - 0 -

12 146 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - 0 -

12 147

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 13 - 0 0 10 - - 3 0 -

12 148

บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบับ

สมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร

ประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำต ิหรอืใน

วำรสำรทำงวชิำกำรระดับชำตทิีไ่มอ่ยูใ่น

ฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมกำรกำรอดุมศึ 15 3 - - 1 - 11 - - -

12 149 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 15 3 0 0 1 - 11 - 0 -

12 150 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -
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12 151

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 0 - 0 0 - - - - - -

12 152 ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิัตร 2 2 - - - - - - - -

12 153 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 2 0 0 - - - - 0 -

12 154 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 155

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 156

บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพ์

ในวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 39 1 10 13 4 - 6 3 2 -

12 157 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 32 1 10 13 - - 6 - 2 -

12 158 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 159

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 7 - 0 0 4 - - 3 - -

12 160

บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพ์

ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำตทิีไ่มอ่ยูใ่น

ฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย 

หลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

ส ำหรับกำรเผยแพรผ่ล 17 2 2 3 1 - 8 1 - -

12 161 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 15 2 2 3 - - 8 - 0 -

12 162 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 163

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 2 - 0 0 1 - - 1 - -

12 164

บทควำมวจัิยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพ์

ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำตทิีป่รำกฏใน

ฐำนขอ้มลูระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.

 หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ วำ่

ดว้ย หลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำง

วชิำกำรส ำหรับกำ 56 6 2 7 - 31 9 1 - -

12 165 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 55 6 2 7 - 31 9 - 0 -

12 166 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 167

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 1 - 0 0 - - - 1 - -
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ชุด # ชือ่ขอ้มลูพืน้ฐาน สถาบนั

คณะครุ

ศาสตร์

อตุสาหกรรม

คณะ

เทคโนโลยี

ส ือ่สารมวลช

คณะ

เทคโนโลยคี

หกรรม

คณะ

บรหิารธุรกจิ

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

คณะ

วศิวกรรมศา

สตร์

คณะศลิป

ศาสตร์

คณะ

สถาปตัยกรร

มศาสตร์

คณะ

อตุสาหกรรม

สิง่ทอและ

ขอ้มลูพืน้ฐำน Common Data Set (CDS) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563

12 168 ผลงำนไดรั้บกำรจดสทิธบิัตร 21 - - - - - - - 21 -

12 169 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 21 - 0 0 - - - - 21 -

12 170 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 171

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 172

ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บกำร

ประเมนิผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง

วชิำกำรแลว้ - - - - - - - - - -

12 173 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 174 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 175

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 176

ผลงำนวจัิยทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดับชำติ

วำ่จำ้งใหด้ ำเนนิกำร - - - - - - - - - -

12 177 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 178 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 179

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 180

ผลงำนคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม่

และไดรั้บกำรจดทะเบยีน - - - - - - - - - -

12 181 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 182 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 183

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 184

ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดรั้บกำร

ประเมนิผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำง

วชิำกำรแลว้ 16 - 1 5 6 - - 4 - -

12 185 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 7 - 1 5 1 - - - 0 -

12 186 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 187

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ 9 - 0 0 5 - - 4 - -
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12 188

ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่ำ่นกำร

พจิำรณำตำมหลักเกณฑก์ำรประเมนิ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำรแตไ่มไ่ดน้ ำมำขอรับกำร

ประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร 1 - - 1 - - - - - -

12 189 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 - 0 1 - - - - 0 -

12 190 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - - 0 - - - - - -

12 191

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 192

จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพรสู่่

สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรอื

ผำ่นสือ่อเิลคทรอนกิส ์online - - - - - - - - - -

12 193 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 194 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 195

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 196

จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดับสถำบัน 1 - - - - - - - 1 -

12 197 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 - 0 0 - - - - 1 -

12 198 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 199

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 200

จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดับชำติ 6 - 1 - - - - - 5 -

12 201 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 6 - 1 0 - - - - 5 -

12 202 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 203

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 204

จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดับควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศ - - - - - - - - - -

12 205 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 206 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 207

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -
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12 208

จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดับภมูภิำคอำเซยีน - - - - - - - - - -

12 209 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 210 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 211

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

12 212

จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพรใ่น

ระดับนำนำชำต ิ - - - - - - - - - -

12 213 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี - - 0 0 - - - - 0 -

12 214 - - กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - - 0 0 - - - - - -

12 215

- - กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละ

สงัคมศำสตร์ - - 0 0 - - - - - -

5 - 17
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
1. การก าหนดเป้าหมายในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้า
ทายและสอดคล้องกับ เกณฑ์
มาตรฐาน 

แผนการด าเนินการ : 
-เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อก าหนดคา่เป้าหมายคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีความท้าท้ายและ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบค่า
เป้าหมายคุณภาพ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
มีอย่างน้อย 2 ตัวบ่งช้ี ที่ปรับค่าเป้าหมายให้มี
ความท้าท้าย 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 
 
- ผอ.ส านักประกัน
คุณภาพ 
 

 ปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนค่าเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้

ที่ปรับให้มีความท้าทายขึ้น คือ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ปรับขึ้นจากร้อยละ 25 (3.13 คะแนน) เป็น
ร้อยละ 30 (3.75 คะแนน) 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ ปรับขึ้นจากร้อยละ 25 (2.08 คะแนน) เป็น
ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน) 
 หลักฐาน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
3/2564 เม่ือวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4.4 
พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายคุณภาพและผู้ก ากับ
ติดตาม/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2563 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
2. พัฒนาระบบการควบคมุการ
บริหารหลักสตูร โดยให้ความส าคญั
กับมาตรฐานหลักสูตร เช่น 
แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบตัิ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น
ต้น 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1.การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 1.1 
ระดับหลักสตูร รายไตรมาส ในทุกหลักสตูร 
2.ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานการก ากับผลงาน
ทางวิชาการของอ.ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
     จ านวนหลักสูตรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารหลักสตูรที่ก าหนดโดยสกอ. 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคณาจารย ์
 
-  ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 
  
 
 

 ปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินงาน 
1. การประชุมคณะกรรมการก ากบัติดตามและ
ด าเนินงานด้านประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 เมื่อวันท่ี 5 พ.ค. 2564  
2. ปรับแบบฟอร์มมคอ.2 
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสตูร ในปี
การศึกษา 2563 จ านวน 13 ครั้ง 
หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตาม
และด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ 
2. แบบฟอร์ม มคอ.2 
3. ปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรผา่นเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรตามองค์ประกอบท่ี 1 ทุกหลักสตูร จ านวน 
58 หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมจากบทสรุปผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
3. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี ต้องด าเนินการวเิคราะห ์
SWOT Analysis ก าหนดต าแหนง่
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Position) เพื่อให้การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้อง และตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ 
อว. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

แผนการด าเนินการ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี

น โ ย บ า ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พัฒน า ยุ ท ธ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
เริ่มต้นในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนผลการด า เนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์         เพื่อ
น าไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) :  

ข้อสรุปที่ได้จากโครงการอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลยั จ านวน 1 ฉบับ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และกายภาพ 
 
- ผอ.กองนโยบายและแผน 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัได้ทบทวนบริบทเบื้องต้นเพื่อน าไปสู่

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยได้ด าเนินโครงการ
อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวทิยาลัย และทบทวน
แผนยุทธศาสตรเ์พื่อน าไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : 
Reinventing University) และไดร้ับนโยบายและ
ประเด็นแนวคิดส าคัญเพื่อน าไปพัฒนามหาวิทยาลยั
จากสภามหาวิทยาลัย โดยด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3 
คณะบริหารธรุกิจ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ผู้บริหารระดับสงู และหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 

 
หลักฐาน ข้อสรุปที่ได้จากโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรวิเคราะห์ช่องทางการ

ให้บริการและเรื่องที่ให้ค าปรึกษา
ในแต่ละช่องทาง เพื่อการพัฒนา
บริการในแตล่ะช่องทางให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
  

แผนการด าเนินการ : 
     จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการประชาสมัพันธ์
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาควรมีความ
รวดเร็วกว่านี ้
     ในปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษาได้
ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางในการสือ่สาร
ประชาสมัพันธ์การจัดกจิกรรมและข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทาง 
http://std.offpre.rmutp.ac.th/ 
www.facebook.com ผ่าน Line Rmutp Job  
และช่องทางสื่อสาร line ระหว่างนักศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ และเปน็การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย การเปลีย่นรูปแบบการจัดท าสื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้น เช่น แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 
infographic การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนออนไลน์  

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ ์

 
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินงาน 
- สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ 
 
หลักฐาน 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการ 
 
 

 

 

 

http://std.offpre.rmutp.ac.th/
http://www.facebook.com/งานแนะแนวการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

แนวทางเสริมจุดเด่น (ต่อ) 
ควรวิ เคราะห์ ช่องทางการ

ให้บริการและเรื่องที่ให้ค าปรึกษา
ในแต่ละช่องทาง เพื่อการพัฒนา
บ ริ ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ใ ห้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
  

แผนการด าเนินการ : (ต่อ) 
จองสิทธ์ิในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ท าให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นและท าให้ผู้จัดสามารถทราบ
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดล้่วงหน้า กองพัฒนา
นักศึกษามีการพัฒนารูปแบบการประชาสมัพันธ์ทุก
ช่องทางให้เป็นรูปธรรมและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นซึ่ง
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทางโดยผ่านช่องทาง 
http://std.rmutp.ac.th/ 
https://www.facebook.com/DSD. 
Rmutp/notifications/ ผ่าน Line ผ่านโทรศัพท์ 
มือถือได้ตลอด 24 ชม. รวมทั้งการถามตอบผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูล 
Facebook Fan page : กองพัฒนานักศึกษา มทร. 
พระนคร ประชาสมัพันธ์การจัดกจิกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษามีการเข้าถึงข้อมลูจ านวนคนท่ีเข้ามา 5,864 
คน/ครั้ง จ านวนการมีส่วนร่วม/การแสดงความ
คิดเห็นต่อโพสต์ 578 คน 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย 
พัฒนานักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

 
- ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2563  
 
 

 

 

 

http://std.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. วิเคราะห์ และวางแผนการ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม ห ลั ก 
Backward Curriculum Design 
โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตร
บูรณาการบนพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1.ให้มีการจัดท าการวิพากษ์หลักสตูรโดยผูเ้กี่ยวข้อง
จากภาคอุตสาหกรรมและการท า  
Focus Group  
2.ทวนสอบ Learning outcomeจากการผลิต
บัณฑิตทั้งจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษยเ์ก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
3.บูรณาการรายวิชา ท้ังสายวิชาชีพและหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้ทันสมัยและตอบสนองเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแต่ศาสตร ์
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. จ านวนหลักสตูรที่มีการปรับปรงุรายวิชา/เนื้อหา
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน 
2. การประเมินผลลัพธ์การเรยีนรูข้องผู้ส าเรจ็
การศึกษาจากผู้ใช้บณัฑิต 
3. การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและตอบสนอง
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคณาจารย ์
 
- ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

 ปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 
 
 
หลักฐาน 
1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2564 
และมรีายวิชาที่ตอบสนองเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. ผลการประเมินผลลัพธ์การเรยีนรู้ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากผู้ใช้บณัฑิต ปีการศกึษา 2562 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเท่ากับ 4.25 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อยกระดบั
สู่การเรียนการสอนแบบ  
e learning/short course/credit 
bank เพื่อให้สามารถให้บริการทาง
วิชาการ และน าไปสู่การเรยีนการ
สอนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : (ส านักงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) 
1.เพิ่มการจัดการเรียนการสอนด้วยe Learning ใน
รายวิชาต่างๆ 
2.ประกวดการจัดการเรยีนการสอนผู้สอนที่มสีื่อการ
สอนดิจิทัลดีเด่น 
3.จัดท าประกาศ แนวทางการพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสตูรระยะสั้น และการเทียบโอนหน่วย
กิต 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย e 
learning 
2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการสอน
ดิจิทัล 
3. ประกาศแนวทางทางการพัฒนาและบริหารจดัการ
หลักสตูรระยะสั้น และการเทียบโอนหน่วยกิต 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคณาจารย ์
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการและภาคีความร่วมมือ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
- ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผอ.สถาบันภาษา 
- ผอ.สถาบันอัญมณี 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน (ส านกังานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน) 
1. แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์
2. การคัดเลือกผู้มสีื่อการเรียนการสอนดเีด่น ประจ าปี 
2563   
3. จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น 
และเสนอต่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้งท่ี 
7/2563 
หลักฐาน 
1. มีการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ 100% ด้วย e 
Learning และสรปุผลการประเมนิการเรยีนการสอน
ออนไลน ์
2. ผลการคดัเลือกผู้มสีื่อการเรียนการสอนดเีด่น 
ประจ าปี 2563   
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ  
ครั้งท่ี 7/2563 
4. ร่างประกาศมหาวิทยาลยัฯ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา   
2. วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อ
ยกระดับสู่การเรยีนการสอนแบบ 
e learning/short 
course/credit bank เพื่อให้
สามารถให้บริการทางวิชาการ 
และน าไปสู่การเรยีนการสอนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : (ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
การด าเนินการพัฒนาระบบการสอน Digital 
Content  
     1. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วม 
     2. การเตรียมเครื่องมือในการการผลิตและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการสอน Digital Content 
     3. การฝึกอบรมและการผลิตสื่อ   
     4. การทดลองการเรียนการสอนและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนสื่อเพื่อการศึกษา 
- จ านวนอัตราการเข้าใช้ระบบการจัดการเรยีนการ
สอนออนไลน์ LMS 
- รายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบเปิดออนไลน์ 
MOOC 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคณาจารย ์
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการและภาคีความร่วมมือ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
- ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ผอ.สถาบันภาษา 
- ผอ.สถาบันอัญมณี 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน (ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้
ด าเนินการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลผ่านระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ e-Learning (LMS) วิดีโอสื่อการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (MMD ) และการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิด (Mooc) รวมทั้งหมด 65 วิชา โดยแบ่ง
ได้ดังนี้ 
- ระบบการเรียนการสอนออนไลน ์e-Learning (LMS) 
จ านวน 54 วิชา 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 วิชา 
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 วิชา  
- คณะบริหารธุรกิจ 3 วิชา 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 วิชา 
- คณะศิลปศาสตร์ 2 วิชา 
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 1 วิชา 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา(ต่อ) 
2. วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อ
ยกระดับสู่การเรยีนการสอนแบบ 
e learning/short 
course/credit bank เพื่อให้
สามารถให้บริการทางวิชาการ 
และน าไปสู่การเรยีนการสอนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย ์
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการและภาคีความร่วมมือ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 
- ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผอ.สถาบันภาษา 
- ผอ.สถาบันอัญมณ ี

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน (ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) (ต่อ) 
วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (MMD ) มี
จ านวน 8 วิชาดังนี้ 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 วิชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 วิชา 
- คณะศิลปศาสตร์ 1 วิชา 
การเรยีนการสอนออนไลน์แบบเปดิ (Mooc)  มีจ านวน 
3 วิชาดังนี้ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 วิชา 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 วิชา 
หลักฐาน 
IQA 4.1 https://qa.arit.rmutp.ac.th/2562-iqa-4-1/ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 2. วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อยกระดบั
สู่การเรียนการสอนแบบ  
e learning/short course/credit 
bank เพื่อให้สามารถให้บริการทาง
วิชาการ และน าไปสู่การเรยีนการ
สอนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : (สถาบันอญัมณี) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมพิจารณาหัวข้อการเรยีนรู้ e-
learning ในรูปแบบคลปิวีดีโอ 
3. จัดท าคลิปวีดโีอเพื่อการเรียนรู ้
4. จัดท าหลักสตูรระยะสั้นออนไลน์ 
5. เปิดให้มีการลงทะเบียนด้วย google forms 
เพื่อเรียนรูค้ลิปวีดโีอแบบ e-learning 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย ์
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
และภาคีความร่วมมือ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 
- ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผอ.สถาบันภาษา 
- ผอ.สถาบันอัญมณ ี

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน (สถาบันอัญมณี) 
1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. มีหลักสตูรระยะสั้นออนไลน ์
3. มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนออนไลน ์
หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. รายงานการประชุม 
3. http://igjd.rmutp.ac.th/คอรส์เรยีนออนไลน์ฟร ี
4. ข้อมลูของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าเรยีนจากข้อมูล 
google forms ในช่วงเวลาปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://igjd.rmutp.ac.th/คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อยกระดบั
สู่การเรียนการสอนแบบ  
e learning/short course/credit 
bank เพื่อให้สามารถให้บริการทาง
วิชาการ และน าไปสู่การเรยีนการ
สอนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : (สถาบันภาษา) 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
     2. ประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมของ
ผู้เรยีน 
     3. จัดท าหลักสูตรระยะสั้นและตารางการสอน 
     4. จัดสอนผ่านระบบออนไลน ์หรือ e-
learning 
     5. จัดท าแบบทดสอบออนไลน์ส าหรับวดั
ประเมินผลแตล่ะคอรส์ 
     6. จัดท าคลิปวิดีโอเพื่อการเรยีนรู ้
     7. จัดท าระบบรับสมคัรออนไลน์หน้าเว็บไซต์
หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
     1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
     2. ผู้เข้าเรียนมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคณาจารย ์
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
และภาคีความร่วมมือ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน 
- ผอ.ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผอ.สถาบันภาษา 
- ผอ.สถาบันอัญมณ ี

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน (สถาบันภาษา) 
     1. มีหลักสูตรระยะสั้น 
     2. มีคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าเรยีนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
     3. ผู้เรียนมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หลักฐาน 
     1. ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     2. ผลคะแนนของผู้เรียนที่เข้าเรียนแตล่ะคอร์ส 
     3. ผลการประเมินความพึงพอใจหลังเข้าร่วมอบรม/
หลังเรียน 
     4. ข้อมูลรายชื่อผูส้มัครเรยีน 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 3. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรวิชาชีพ 
และหลักสตูรปฏบิัติการจ านวนมาก 
จึงมีความจ าเป็นทีต่้องพัฒนา
อาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพเฉพาะในหลายรูปแบบ 
นอกจากการศึกษาต่อและเพิ่ม
ต าแหน่งวิชาการ เช่น การสร้าง
นวัตกรรม การอบรมวิชาชีพเฉพาะ
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่มี
ช่ือเสียงในวงการวิชาชีพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมการพัฒนา

คณาจารย์ ด้านอาชีพ โดยมีการจดัท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
อาจารยไ์ด้รับการพัฒนาด้านอาชีพ ร้อยละ 70 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัมีแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล ใน

การสนับสนุนส่งเสรมิการพัฒนาคณาจารย์ด้าน
อาชีพเพื่อให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
เฉพาะในหลายรูปแบบ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง 
มหาวิทยาลยัไดส้นับสนุนส่งเสริมให้คณาจารยไ์ด้รบั
การพัฒนาด้านอาชีพ โดยการส่งเข้ารับการอบรม 
ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี 
1.การพัฒนาอาจารย์ด้านการสร้างนวัตกรรม เช่น 
- โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2563 การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ผ่าน Zoom Cloud Meetings 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 3. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรวิชาชีพ 
และหลักสตูรปฏบิัติการจ านวนมาก 
จึงมีความจ าเป็นทีต่้องพัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ
ในหลายรูปแบบ นอกจากการศึกษา
ต่อและเพิม่ต าแหน่งวิชาการ เช่น การ
สร้างนวัตกรรม การอบรมวิชาชีพ
เฉพาะจากหน่วยงานหรือบุคคลทีม่ี
ช่ือเสียงในวงการวิชาชีพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
- โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อระดมความ
คิดเห็นสู่การจดัรูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิตกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี ระหว่าง
วันท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ
รอยัล รเิวอร์ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
- การอบรมหลักสูตร "SCANNING ELECTRON 
MICROSCOPE OPERATION AND APPLICATION"  
ระหว่างวันท่ี 11-12 ก.พ.64 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี คณบดคีณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(นายจิระศักด์ ธาระจักร์) เป็นผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 
2. การอบรมวิชาชีพเฉพาะ อาทิเช่น  
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ระหว่าง
วันท่ี 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกรม
หลวง ช้ัน 6 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 3. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรวิชาชีพ 
และหลักสตูรปฏบิัติการจ านวนมาก 
จึงมีความจ าเป็นทีต่้องพัฒนาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ
ในหลายรูปแบบ นอกจากการศึกษา
ต่อและเพิม่ต าแหน่งวิชาการ เช่น การ
สร้างนวัตกรรม การอบรมวิชาชีพ
เฉพาะจากหน่วยงานหรือบุคคลทีม่ี
ช่ือเสียงในวงการวิชาชีพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาผลงานทาง
วิชาการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการสอน ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ระหว่าง
วันท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
ดิเรกฤทธิ์ ช้ัน 2 และ ห้องประชุมกรมหลวง ช้ัน 6 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
หลักฐาน 
1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 3. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรวิชาชีพ และ
หลักสตูรปฏิบัติการจ านวนมาก จงึมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาอาจารย์ใหม้ีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะในหลาย
รูปแบบ นอกจากการศึกษาต่อและเพิ่ม
ต าแหน่งวิชาการ เช่น การสร้างนวัตกรรม 
การอบรมวิชาชีพเฉพาะจากหน่วยงาน
หรือบุคคลทีม่ีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพ 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 

2. โครงการสร้างนวัตกรรม การอบรมวิชาชีพเฉพาะ
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีช่ือเสยีงในวงการ
วิชาชีพ (ตามเอกสารแนบ) 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอาจารยไ์ด้รับการ
พัฒนาด้านอาชีพ จ านวน 457 คน จากจ านวน
ทั้งหมด 551 คน  คิดเป็นร้อยละ  82.94    
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มี
อาจารยไ์ด้รับการพัฒนา ด้านอาชีพ จ านวน 248 
คน จากจ านวนทั้งหมด 527 คน คิดเป็นร้อยละ  
47.06   
     ทั้งนี้ การรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 
เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) จะมีการ
รายงานผลหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 3. มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรวิชาชีพ และ
หลักสตูรปฏิบัติการจ านวนมาก จงึมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาอาจารย์ใหม้ีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะในหลายรูปแบบ 
นอกจากการศึกษาต่อและเพิ่มต าแหน่ง
วิชาการ เช่น การสร้างนวัตกรรม การอบรม
วิชาชีพเฉพาะจากหน่วยงานหรือบุคคลที่มี
ช่ือเสียงในวงการวิชาชีพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563-2564 

หลักฐาน 
1. รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (ดังเอกสารแนบ) 

 

 

 

 

2. สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 
6 เดือน  

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  (ตาม
เอกสารแนบ) 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 4. ควรวิเคราะหห์าสิ่งที่เป็นแรงจงูใจเพื่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
     1. การสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรสายวิชาการทีม่ีคุณสมบตัใิน
การศึกษาต่อ ระดับปรญิญาเอกเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์หาสิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
ในความต้องการที่จะศึกษาต่อระดบัปริญญา
เอก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกของอาจารย ์
 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าแบบสอบถามแรงจูงใจเพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
2. จัดท าหนังสือส่งให้คณะเพื่อด าเนินการแจ้งให้
บุคลากรสายวิชาการทีม่ีคุณสมบตั ิในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ด าเนินการตอบแบบสอบถาม 
3. น าข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด มาวิเคราะหร์ะดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อแรงจูงใจในความต้องการที่
จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
4. จัดท าสรุปผลการวิเคราะหส์ิ่งที่เป็นแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อปรญิญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 4. ควรวิเคราะหห์าสิ่งที่เป็นแรงจงูใจเพื่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลักฐาน 
1.แบบสอบถามแรงจูงใจและความต้องการที่จะศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก (ตามเอกสารแนบ) 
 
 
 
 

2. หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว. 0652.19/1366 
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอให้บุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณสมบตัิในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ตอบแบบสอบถามแรงจูงใจ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์มีคณุวุฒิปรญิญาเอก (ตามเอกสารแนบ) 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 4. ควรวิเคราะหห์าสิ่งที่เป็นแรงจงูใจเพื่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลักฐาน (ต่อ) 
3. สรุปผลการวเิคราะห์สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ (ตามเอกสารแนบ) 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
รายงานผลการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ปริญญาเอก ซึ่งมีผลการวเิคราะห์เป็น ดังนี้ 
    2.1. การได้รับคุณวุฒิทีสู่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90.40 
    2.2 การมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
สายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น  คิดเป็นรอ้ยละ 94.00 
    2.3. สามารถเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 84.80 
    2.4 สร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 90.60 
    2.5. ความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ 89.60 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 4. ควรวิเคราะหห์าสิ่งที่เป็นแรงจงูใจเพื่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ (ต่อ) 
2. ส ารวจข้อมูลผู้ที่มีคณุสมบัติในการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและจัดท า
แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริม
และสนบัสนุนอาจารย์ให้มตี าแหนง่ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
1. มีการส ารวจข้อมูลและรายงานข้อมูลผู้
ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. มแีผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลักฐาน 
      สรุปผลการวเิคราะห์สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อ
ปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ (ดังเอกสารแนบ) 

 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการส ารวจข้อมูลและรายงานข้อมูลผู้ที่มีคณุสมบัติใน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลยั 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการประจ าปี  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 4. ควรวิเคราะหห์าสิ่งที่เป็นแรงจงูใจเพื่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลักฐาน 
1. รายงาผลข้อมลูผู้ที่มีคณุสมบตัิในการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ และสภามหาวิทยาลยั 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 4. ควรวิเคราะหห์าสิ่งที่เป็นแรงจงูใจเพื่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลักฐาน (ต่อ) 
2. แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
 

 
 
หมายเหตุ   ไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างชาติสังกัดสถาบันภาษา จ านวน 
1 คน 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 5. สนับสนุนการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในรูปการให้รางวัล การยกย่อง
เชิดชู 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
     1. ทบทวนและปรับปรุงระเบยีบ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
     2. มีการยกย่องเชิดชู ผู้ที่ได้รบัการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
     1. จ านวนระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
สนับสนุนส าหรบัผู้ซึ่งได้รับการแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการยกร่าง 
จ านวน 1 ฉบับ 
     2. มีช่องทางการยกย่องเชิดชูผู้ที่ไดร้ับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรงุระเบียบเกีย่วกับการ
จ่ายเงินสนับสนุนส าหรับผู้ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. มหาวิทยาลัยมีการยกย่องเชิดชู ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสื่อสังคม
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
หลักฐาน  
1.ภาพแสดงผู้ทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล   
https://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/?p=6647 
 

 
 

 

https://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/?p=6647
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา 
การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 5. สนับสนุนการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในรูปการให้รางวัล การยกย่อง
เชิดชู 
 
 
 
 
 

 - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหาร 
งานบุคคล 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

หลักฐาน  
2. ภาพแสดงผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในเว็บไซตผ์่าน https://www.facebook.com/ 
rmutpbus/photos/pcb.3725057560932768/ 
3725057434266114/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 6. พัฒนาระบบ และกลไกการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการให้มีความรวดเร็วมากข้ึน เช่น  
การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
การทบทวนข้ันตอนการด าเนินงาน เป็นต้น 
 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
     1. จัดท ารายงานความคืบหนา้ของผู้
อยู่ระหว่างการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชการการทุกครั้งท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ  
     2. มีการทบทวนข้ันตอนการ
ด าเนินงาน และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ
ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
     1. รายงานความคืบหน้าของผู้อยู่
ระหว่างการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     2. มีการปรับปรุงข้ันตอนการ
ด าเนินงาน และหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยได้จดัท ารายงานความคืบหน้าของผู้อยู่
ระหว่างการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกครั้งท่ีมี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและ
สภามหาวิทยาลยั 
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์ และ
กระบวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้มีความ
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  
มติให้เก็บผลการประเมินผลการสอนไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้เป็น
ระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ ก.พ.ว. เห็นชอบผลการประเมิน 
เพื่อให้เนื้อหาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนมี
ความทันสมัย และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลการสอน และในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563  เห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและการ
พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้
ออกประกาศ มทร.พระนคร 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 6. พัฒนาระบบ และกลไกการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการให้มีความรวดเร็วมากข้ึน เช่น  
การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
การทบทวนข้ันตอนการด าเนินงาน เป็นต้น 
 
 
 
 

 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหารงานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการสอนในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง ผศ. และ รศ. ฉบบัท่ี 2 ลงวันท่ี 21 กันยายน 
2563 และประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ลว. 21 กันยายน 2563 
 
หลักฐาน 
1.ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
 6. พัฒนาระบบ และกลไกการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการให้มีความรวดเร็วมากข้ึน เช่น  
การรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน  
การทบทวนข้ันตอนการด าเนินงาน เป็นต้น 
 
 
 
 

 
 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
 
- ผอ.กองบริหาร 
งานบุคคล 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลักฐาน (ต่อ) 
2. ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การสอนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. และ รศ. ฉบับท่ี 2 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563 และประกาศ มทร.พระนครเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ลว. 21 
กันยายน 2563 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบงานวิจัยท่ี
เชื่อมโยงกับการขอต าแหน่งทางวชิาการ เช่น 
การประเมินภาระงานวิจยัและการเผยแพร่
ผลงานในระดับที่ส าคัญและมุ่งเนน้รอบเวลา
และระดับคณุภาพของการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในสัญญารับทุน 
 

แผนการด าเนินการ : 
- ส่งเสริมให้อาจารย/์นักวิจัยท าวิจยัที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคสังคม/ภาค
เศรษฐกิจ/อตุสาหกรรม ท่ีมีผลกระทบสูง 
จากหน่วยทุน ววน. ทั้ง ๗ PMU หรือแหล่ง
ทุนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
- น าผลของงานมาจัดท าบทความวิจัยเพื่อใช้
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนโครงการวิจัยที่มผีลกระทบต่อภาค
สังคม/ภาคเศรษฐกิจ/อตุสาหกรรม ไม่น้อย
กว่า 15 โครงการ 
- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพมิพ์ในแหล่ง
ที่มีคุณภาพ เช่น ฐาน TCI 1-2 หรือ
ฐานข้อมูล Scopus ไม่น้อยกว่า 30 
บทความ 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการวิจัยที่ผา่นการพิจารณา
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund (FF) จ านวน 28 
โครงการ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ โดยผลผลิตหลังจากการ
วิจัย มีการก าหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ังระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
 
หลักฐาน 
- สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- ตารางสรุปจ านวนบทความที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสาร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รวมจ านวน 86 บทความ แบ่งเป็น
บทความวิจัย ระดับชาติ 28 บทความ ระดับนานาชาติ 51 
บทความ และบทความวิชาการ ระดับชาติ 7 บทความ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2. สนับสนุนการวิจยัเกี่ยวกับการปลูก การผลิต 
และการสกัดสารจากกัญชาเพื่อน าไปสู่การเป็น
ผู้น าด้านการก าหนดมาตรฐาน และการรับรอง
มาตรฐานกระบวนการปลูก การผลิต และการสกัด
สารจากกญัชา 

แผนการด าเนินการ : 
มุ่งเป้าไปท่ีหน่วยงาน*หรือสาขาวิชาที่มี
การท าวิจัยในเรื่องกัญชาท่ีมตี้นทุนเดิมให้
ด าเนินการวิจยัอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้น 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
โรงเรือนต้นแบบการปลูกกัญชาเพือ่
การแพทย์ จ านวน 1 โรงเรือน 
 
* ภายใต้การด าเนินงานของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนนิงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ได้ด าเนินงานโครงการ การสร้างเทคโนโลยีการผลิต (ปลูก) 
กัญชามาตรฐานทางการแพทย์(Medical Grade) เพื่อพัฒนา
สายพันธ์ุกัญชาไทย ให้เป็นสายพันธ์ุกัญชาท่ีมีคุณลักษณะพเิศษ
ในการใหป้ริมาณสารส าคัญที่ ออกฤทธ์ิทางยาสูงและเพื่อใช้
ประโยชน์ในการผลติเมล็ดพันธุเ์พื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมการ
ปลูกและผลิตกัญชามาตรฐาน เพือ่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และการวจิัยทางวิทยาศาสตรเ์ชิงบูรณาการ 
 
หลักฐาน  
https://sci.rmutp.ac.th/29226-2/ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
3. ติดตามผลสัมฤทธ์ิการอบรมนักวิจัยเพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมนักวิจัยสามารถพฒันา
ข้อเสนองานวิจัย รวบรวมข้อเสนอเพื่อบูรณา
การ และยกระดับให้เป็นงานวิจัยเชิงบูรณา
การ 
 

แผนการด าเนินการ : 
- จัดท ารูปแบบหรือกระบวนการตดิตาม
ผลและประเมินผลการฝึกอบรม  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- รายงานผลสัมฤทธ์ิของการจัดกจิกรรม
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
การพัฒนาข้อเสนองานวิจัย จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักวิจัยมีทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย  ใน
ทุกมิติ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท างานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและสามารถบูรณา
การการท างานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย จัดกิจกรรม 
หัวข้อ การขอทุนวิจัยงบประมาณภายนอกหรือการขอทุน
ที่ไม่ใช่ แหล่งทุน 7PMU วิทยากร โดย ศ.ดร.สมปอง               
คล้ายหนองสรวง จาก (สกสว.)และหัวข้อ บทเรียนและ
แนวทางการขอทุนวิจัยตามกรอบของ PMUs  และนอก 
PMU วิทยากร โดย รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช และ  
ผศ.ดร.สริินธร สินจินดาวงศ์ จาก มหาวิทยาลยั              
ศรีปทุม     
 
หลักฐาน 
-จ านวนโครงการวิจยัที่เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนง
ภายนอก ภายหลังการอบรม จ านวน 5 โครงการ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
4. ควรหามาตรการส่งเสริมให้จ านวน
อาจารย์ในทุกคณะท างานวิจัย และผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยก าหนดเปน็ภาระ
งานขั้นพื้นฐานในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี
 
 

แผนการด าเนินการ : 
เน่ืองจากเป็นภารกิจหลักของกองบริหารงาน
บุคคล* อยา่งไรก็ตามสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัย
สร้างผลงานทางวิชาการเทา่นั้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
* ปัจจุบันกองบริหารงานบคุคลมกี าหนดภาระ
งานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
โดยมีแบบข้อตกลง 
- แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) 
ต าแหน่งวิชาการ    
- แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 
(องค์ประกอบที่ 1) ต าแหน่งวิชาการ  
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนให้
อาจารย์พัฒนาทักษะในการท าการวิจัย  แต่เนื่องจาก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงานท่ีก าหนด
ภาระงานของอาจารย์ และนักวิจยั 
 
หลักฐาน 
- 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
5. ควรหาแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึน้ โดย
พิจารณาจากการท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

แผนการด าเนินการ : 
- บูรณาการการท างานวิจัยกับหนว่ยงานนอกท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และ สังคม เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการและช่วยแก้ปญัหาอย่างยัง่ยืน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 
- บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
- หน่วยงานมีการส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
จากหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการบูรณาการ การท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ยังไม่มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้าน
การสนับสนุนทุนภายนอก อย่างไรก็ตามการขอรับทุน
สนับสนุนวิจัย ส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินงานของนักวิจัย
เป็นหลัก ซึ่งแหล่งทุนภายนอกส่วนใหญ่ไมไ่ด้ให้การ
สนับสนุนในรูปแบบของการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
หลักฐาน 
- รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการสนับสนุนทุนจากหน่วย
งาภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
6. ส่งเสรมิการหารายได้จากทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่เกิดขึ้น 

แผนการด าเนินการ : 
- ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการหารายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา 
- จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- คัดเลือกผลงานที่มคีวามเป็นไปได้ในการสรา้ง
รายไดจ้ากทรัพย์สนิทางปัญญา ไม่นอ้ยกว่า 3 
ผลงาน 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
- ได้รับการสนับสนุนโครงการพี่เลีย้ง (Mentoring 
Program) จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)   
- จัดกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเรื่อง “สิทธิบัตร & การสบืค้น
ข้อมูลสิทธิบัตร”วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 
-จัดกิจกรรมที ่2 จัดอบรบหลักสูตร“การยกรา่งค าขอ
สิทธิบัตรและการจัดเตรยีม ค าขอสิทธิบัตร”วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2563 
- ท าหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลผลงานการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (licensing) 
หลักฐาน 
- บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring  
- แบบรายงานผลการด าเนินการโครงการพี่เลี้ยง 
(Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปญัญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
- ข้อเสนอเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ความลับ) 
- ตัวอย่างผลงานท่ีมีความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ 
จ านวน 2 ผลงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยควรมีโครงการหรอืกิจกรรมที่
แสดงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยั ชุมชน เป้าหมายเดมิ และชุมชน
เป้าหมายใหม่ รวมทั้งหน่วยงาน หรือองค์กร
เครือข่ายเพื่อแสดงถึงความเข้มแขง็และความ
ยั่งยืนของพื้นที่และความร่วมมือ 

แผนการด าเนินการ : 
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งใน
พื้นที่เป้าหมายเดิม และเป้าหมายใหม่ 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่
เป้าหมายเดิม และเป้าหมายใหม ่
- จ านวนโครงการในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดิมและ
เป้าหมายใหม่รวมกันไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบรูณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลยั) โดย
ด าเนินการในพื้นที่ให้บริการ ได้แต่พื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง 
เป็นกลุ่มพื้นที่ท่ีได้พัฒนาและส่งเสริมเพื่อความต่อเนื่อง  
 
 
หลักฐาน 
- ผลการด าเนินการของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2. น าผลและกระบวนการบริการวชิาการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนางานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน 

แผนการด าเนินการ : 
ส่งเสริมให้คณาจารย์/นักบริการวชิาการ น า
ผลงานบริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนงานบริการวิชาการที่น าไปใช้ในการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
- รายงานผลสัมฤทธ์ิของการบริการวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 5 โครงการ 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์/นักบริการวิชาการน าผลงานบริการวิชาการไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนไดใ้นปีการศึกษา 2563 
 
 
หลักฐาน 
จ านวน โครงการบริการวิชาการ ปี 2564 14 โครงการ 
ผลการด าเนินโครงการ 14โครงการ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
3. ควรน างานบริการวิชาการมาพฒันาให้
เป็นหน่วยงานทางธุรกิจ (Business Unit) 
เพื่อหารายได ้

แผนการด าเนินการ : 
จัดท ารูปแบบเพ่ือสร้างรายได้ร่วมกับส านัก
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
ได้รูปแบบท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
หรือ 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 
จัดท ารูปแบบเพ่ือสร้างรายได้ร่วมกับส านักจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลยั ในการหาแหล่งทุนจากภายนอก ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดช่องทางการหา
รายได้ทั้งงานวิจัยและงานบริการวชิาการแก่สังคม 
 
 
หลักฐาน 
รูปแบบการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ช่องทางการหา
รายได้ เช่น การขึ้นทะเบยีนที่ปรึกษา ส านักหน้ีสินสาธารณะ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. น าองค์ความรู้ในประวัติศาสตรข์อง
มหาวิทยาลยัไปบรูณาการกับการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิด
ความแพร่หลายต่อสาธารณชน เพือ่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพ้ืนท่ี
เกาะรตันโกสินทร ์
 
 

แผนการด าเนินการ : 
1.จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมอบให้คณะศลิปศาสตร์ 
รวบรวมและจดัเก็บองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้
และประวัติศาสตร์ของหาวิทยาลัย คือ เรือน
หมอพร ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร  
สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
ประวัติศาสตร์ในพ้ืนท่ีเกาะรตันโกสินทร์ 
รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. ด าเนินการให้เรือนหมอพรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต ์
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ ์
 
- ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีการด าเนินการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร มีทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับพระประวัติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตีย่) ซึง่ตั้งอยู่ภายใน
ศูนย์พณิชยการพระนคร มีข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวภายใน
พิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร ข้อมลูต ารายา ซึ่งทั้งหมดได้
รวบรวมไว้ในเว็บไซต ์
http://ruenmohphon.rmutp.ac.th/?page_id=12  
และได้เผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยตีอ่สาธารณชน รวมทั้ง
คณะศลิปศาสตร์ยังไดม้ีการบรูณาการกับการเรียนการ
สอน ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นมัคคุเทศก์น าเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจและ
ประวัติศาสตร์ของที่ตั้งมหาวิทยาลัยและเรือนหมอพร 
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวตัศิาสตร์ในพ้ืนท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร ์
หลักฐาน 
- เว็บไซต์ 
http://ruenmohphon.rmutp.ac.th/?page_id=12 
 

 

 

http://ruenmohphon.rmutp.ac.th/?page_id=12
http://ruenmohphon.rmutp.ac.th/?page_id=12
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2. บูรณาการองค์ความรู้ดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยักับกิจกรรมตามพันธกิจอ่ืน ๆ 
เพื่อสร้างจุดเด่นและภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั เช่น ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
การจัดการเรยีนการสอน (วิชาการศึกษา
ทั่วไป) งานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม
และโครงการจดัหารายได้ เป็นต้น 

แผนการด าเนินการ : 
1.จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมอบให้คณะศลิปศาสตร์ 
บูรณาการองค์ความรูด้้านศลิปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ในสาขา
การท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นไปตามพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
2. เปิดเรือนหมอพรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อด าเนินการบรูณาการเรียนการสอนกับ
แหล่งประวตัิศาสตรส์ าคัญของมหาวิทยาลัย
คือ เรือนหมอพร  
3. นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวด าเนินการ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
- จ านวนโปรแกรมการท่องเที่ยว 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ ์
 
- ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะศิลปศาสตรไ์ด้บรูณาการกบัการเรยีนการสอนเข้ากับ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประวัตศิาสตร์ของมหาวิทยาลยั คือ 
เรือนหมอพร ซึ่งนักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการต้อนรับและการ
บรรยาย การเยีย่มชมเรือนหมอพรกับเจ้าหน้าท่ีจากส่วนงาน
วัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวและแหล่ง
รวบรวมองค์ความรู้ด้านศลิปะและวัฒนธรรมที่เป็น
ประวตัิศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
2. คณะศิลปศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินการจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่ึงในรายวิชาในสาขาการ
ท่องเที่ยว เป็นการจัดการน าเที่ยว ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านการฝึก
ปฏิบัติจริงและประสบการณ์ในการท างานจริง จากการจดั
โปรแกรมการท่องเที่ยว 
 
หลักฐาน 
- โปรแกรมการท่องเที่ยวในปี 2563 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแล
แผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตามแผน 
 
 
 

แผนการด าเนินการ : 
     1. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
     2. ก ากับติดตามผลการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล ทุก 6 เดือน 
     3. รายงานผลการด าเนินงานของ
แผนพัฒนารายบุคคลเสนอคณะกรรมการ
แผนพัฒนาบุคลากรทราบ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา   
คิดเป็นร้อยละ 70  
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยมีหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งมี
การก าหนดรูปแบบการพัฒนา 4 รูปแบบ ดังนี้                                                                                
รูปแบบที่ 1 การพัฒนาทักษะตามสายงาน คือ การพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
รูปแบบที่ 2 การพัฒนาความต้องการของบุคลากร คือ การพัฒนา
ตนเองให้มีความรูค้วามสามารถในเรื่องที่ต้องการพัฒนา 
รูปแบบที่ 3 การพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัตริาชการ คือ 
การพัฒนาความรู/้ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รบัการพัฒนา โดย
น ามาจากผลการประเมินการปฏิบตัิราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564) และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 
กันยายน 2564) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร (แบบท่ี 3)  
รูปแบบที่ 4 การพัฒนาด้านดิจิทัล คือ เป็นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและตอบสนองการ
เป็น Digital University (DU) ของมหาวิทยาลัย  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
1. ควรมีมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแล
แผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตามแผน 
 
 
 

      
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
- ผอ.กองบริหารงาน
บุคคล 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

ผลการด าเนินงาน  (ต่อ) 
2.มีการก ากับตดิตามใหห้น่วยงานรายงานผลการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) 
- ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 
กันยายน 2564) 
3.มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของแผนพัฒนาบุคลากร 
ดังนี ้
- ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) 
- ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 – 30 
กันยายน 2564) 
หลักฐาน 
1. หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/2876, 2877 ลง
วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอให้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดัง
เอกสารแนบ) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
1. ควรมีมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแล
แผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตามแผน 
 
 
 

      
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
- ผอ.กองบริหาร 
งานบุคคล 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

2. หนังสือกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/714 , 715 
 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564เรื่อง ขอให้หน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) และจะมีการ
ก ากับติดตามครั้งที่ 2 ในรอบ 12 เดือน อีกครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
(ดังเอกสารแนบ) 
 
 
 
3. มีการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร  
(ดังเอกสารแนบ) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ต่อ) 
1. ควรมีมาตรการหรือกลไกการก ากับดูแล
แผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตามแผน 
 
 
 

      
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
- ผอ.กองบริหาร 
งานบุคคล 
 
 

 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
จ านวน 1,087 คน จากจ านวนท้ังหมด 1,183 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.89  

หลักฐาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564)  (ดังเอกสารแนบ) 

 
 
 
 
 
ท้ังนี้ การรายงานผล การด าเนินงานของ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ 2564 รอบ 12 
เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564) จะมีการรายงานผล
หลังสิ้นปีงบประมาณ 2564   
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
2. ระบบและกลไกการก ากับดูแลหลักสตูร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
เช่น แบบฟอร์มการตรวจสอบคณุสมบัติ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นต้น 

แผนการด าเนินการ : 
1.การรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งช้ี 1.1 ระดับหลักสตูร  
รายไตรมาส ในทุกหลักสูตร 
2.ก าหนดแบบฟอร์มการรายงานการก ากับ
ผลงานทางวิชาการของ อ.ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอ.ประจ าหลักสตูร 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารหลักสตูรที่ก าหนดโดยสกอ. 
 
 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนา
คณาจารย์ 
 
- ผอ.ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 

ปีการศึกษา 
2563 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. การประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564  
2. ปรับแบบฟอร์มมคอ.2 
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 
13 คร้ัง 
 
 
หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและด าเนินงานดา้น
ประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2563  
2. แบบฟอร์มมคอ.2 
3. ปีการศึกษา 2563 มีหลักสูตรผา่นเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรตาม
องค์ประกอบท่ี 1 ทุกหลักสูตร จ านวน 58 หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ และ
กลไกการประกันคณุภาพการศึกษาที่
สามารถสะท้อนคณุภาพอย่างแท้จริง โดย
อาจประยุกต์ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสากล 
 

แผนการด าเนินการ : 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม 
พัฒนาระบบ และกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
มีระบบและกลไกประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับสากล 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 
 
- ผอ.ส านักประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา
2563-2564 

ผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา อยู่ระหว่างการศึกษาเลอืกระบบท่ีเหมาะสมตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวง อว. 
- ปีการศึกษา 2564 มีการเพิ่มตัวบ่งช้ีที่สะท้อนผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานอดุมศึกษา 
หลักฐาน 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ดา้นประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
4. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ต้อง
ด าเนินการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Position) เพื่อให้การทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์
มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ อว. 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
 

แผนการด าเนินการ : 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อพฒันาแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือแผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเริม่ต้นใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยการจัด
โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง 
การทบทวนผลการด าเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลยั และทบทวน
แผนยุทธศาสตรเ์พื่อน าไปสู่การพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) :  
ข้อสรุปที่ได้จากโครงการอบรมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวทิยาลัย 
จ านวน 1 ฉบับ 

- รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและภายภาพ 
 
- ผอ.กองนโยบายและ
แผน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัได้ทบทวนบริบทเบื้องต้นเพื่อน าไปสู่การทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ โดยได้ด าเนินโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลยั 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RMUTP Retreat : Reinventing 
University) และไดร้ับนโยบายและประเด็นแนวคิดส าคญัเพื่อน าไป
พัฒนามหาวิทยาลัยจากสภามหาวทิยาลัย โดยด าเนินโครงการเมื่อ
วันท่ี 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ช้ัน 3 คณะ
บริหารธรุกิจ มีกลุม่เป้าหมายได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
หลักฐาน ข้อสรุปที่ได้จากโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

5-63 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
จากกรรมการ 

การด าเนินการ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
(ระบุหลักฐาน) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
5. การก าหนดเป้าหมายในแตล่ะตวับ่งช้ี 
ควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
 

แผนการด าเนินการ : 
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ด้านประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ก าหนดค่าเป้าหมายคณุภาพประจ าปี
การศึกษา 2563 ให้มีความท้าท้ายและ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) : 
มีค่าเป้าหมายอย่างน้อย 2 ตัวบ่งช้ี 
ที่ปรับให้มีความท้าท้าย 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 
 
- ผอ.ส านักประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนค่าเป้าหมาย 2 ตัวบ่งชี้ที่ปรับให้มี
ความทา้ทายขึ้น คือ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปรับ
ขึ้นจากร้อยละ 25 (3.13 คะแนน) เป็นร้อยละ 30 (3.75 คะแนน) 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ปรับขึ้นจากร้อยละ 25 (2.08 คะแนน) เป็นร้อยละ 30 (2.50 
คะแนน) 
  
หลักฐาน 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2564 เม่ือ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4.4 พิจารณาทบทวนค่า
เป้าหมายคุณภาพและผูก้ ากับติดตาม/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปี
การศึกษา 2563 
 

 

 

 


